
ROMÂNIA 

JUDEŢUL CLUJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

H O T Ă R Â R E A 

NR. 205 din 25 iunie 2013 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 133 din 28 mai 2012 privind 

actualizarea componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi  

Urbanism a Judeţului Cluj şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia, cu 

modificările ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Cluj, 

 Analizând proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 

133 din 28 mai 2012 privind actualizarea componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare 

a Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Cluj şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al 

acesteia, cu modificările ulterioare, propus de preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Horea 

Dorin Uioreanu; 

Având în vedere prevederile:  

art. 91 alin. (1) lit. f) şi ale art. 104 alin. (6) lit.d) din Legea administraţiei  publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

art. 36 alin. (5) şi ale art. 37 din Legea privind amenajarea teritoriului şi urbanismul nr. 

350/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii nr. 50/1991, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

art. 3 alin. (2) şi ale art. 57 din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de 

urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 946/2005  pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la 

entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj nr. 130 din 20 mai 2013 privind 

avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii şi/sau 

lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele Consiliului 

Judeţean Cluj 

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art. 44-45 şi în art. 94-98 din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (1) lit. c)  din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu completarile si modificarile ulterioare; 

 

h o t ă r ă ş t e: 

Art. I. Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 133 din 28 mai 2012  privind actualizarea 

componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Judeţului 

Cluj şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia, cu modificările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

 



1. Anexa nr. 1 "Componenţa nominală a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi  

Urbanism a Judeţului Cluj" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

2. Anexa nr. 2 "Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Cluj" se modifică şi se înlocuieşte cu 

anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. II. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului, în termenul prevăzut de 

lege, Arhitectului şef al Judeţului Cluj; Inspectoratului de Stat în Construcţii-Direcţia 

Regională în Construcţii Nord-Vest; persoanelor nominalizate în cuprinsul anexei nr. 1; 

doamnei Leş Mariana Carmen; domnilor Petran Ioan, Németi Andrei, Canta Dănuţ Dorel şi Coroian 

Alexandru, precum şi Prefectului Judeţului Cluj, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în 

Monitorul Oficial al Judeţului Cluj şi pe pagina de internet "www.cjcluj.ro <http://www.cjcluj.ro>". 

 

 

 

         Contrasemnează: 

   P R E Ş E D I N T E,    SECRETAR AL JUDEŢULUI,  

             Horea Dorin Uioreanu            Simona Gaci 

 
 


