
 

SERVICIUL URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI  
 
(1) Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului asigură îndeplinirea atribuțiilor legale cu 

privire la gestionarea teritoriului prin emiterea certificatelor de urbanism, avizelor de oportunitate, 
avizelor arhitectului-șef, derularea unor proiecte de regenerarea urbană, gestionarea 
documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, precum și alte atribuții care să conducă la 
îndeplinirea obiectivelor principale ale direcției.  

(2) Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului are următoarele atribuții specifice: 
1) Coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivel județean; 
2) Asigură preluarea prevederilor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului național, 

regional şi zonal, precum şi a investițiilor prioritare de interes național, regional sau județean, în 
cadrul documentațiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru teritoriile 
administrative ale localităților din județ; 

3) Asigură elaborarea Planului de amenajare a teritoriului judeţean şi a planurilor zonale de 
amenajare a teritoriului care sunt de interes judetean; 

4) Avizează documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului aparţinând unităţilor 
administrativ-teritoriale din componenţa judeţului; 

5) Supune spre aprobarea consiliului judeţean, în baza referatului tehnic al arhitectului-şef, 
documentaţiile de amenajare a teritoriului; 

6) Efectuează acțiuni pentru respectarea şi punerea în practică a prevederilor documentaţiilor de 
amenajare a teritoriului aprobate; 

7) Asigură iniţierea, coordonarea din punct de vedere tehnic a elaborării, avizarea şi propunerea 
spre aprobare a strategiilor de dezvoltare teritorială urbane, precum şi a documentaţiilor de 
amenajare a teritoriului şi de urbanism; 

8) Asigură secretariatul, respectiv organizarea și funcţionarea Comisiei tehnice de amenajare a 
teritoriului şi urbanism, constituită la nivelul județului; 

9) Verifică din punct de vedere tehnic structura şi conţinutului documentaţiilor depuse, întocmește 
şi propune emiterea certificatelor de urbanism și a avizelor de oportunitate; 

10) Verifică din punct de vedere tehnic documentațiile de urbanism în vederea avizării acestora, 
întocmește avizului arhitectului-șef; 

11) Acordă asistenţă tehnică de specialitate consiliilor locale, beneficiarilor și elaboratorilor 
documentațiilor, analizează şi avizează cererile depuse pentru emiterea certificatelor de 
urbanism din competenţa de emitere a primarilor comunelor, oraşelor și municipiilor care nu au 
constituite încă structuri de specialitate; 

12) Asigură iniţierea, coordonarea din punct de vedere tehnic a elaborării, avizarea şi propunerea 
spre aprobare a ghidurilor și regulamentelor specifice domeniului de activitate sau rezultate din 
legislația în vigoare; 

13) Asigură pe bază de convenție, pentru UAT-urile care nu au personal de specialitate în domeniu, 
suportul tehnic de specialitate pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin conform legii în 
domeniul specific de activitate sau aflate în responsabilitatea arhitectului-șef, precum: 

a) în domeniul calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, coordonează stabilirea zonelor 
de acţiune prioritară, elaborează și actualizează regulamentele de intervenţie aferente, 
asigură avizarea acestora din punct de vedere urbanistic, estetic şi arhitectural de către 
comisia județeană de urbanism şi amenajarea teritoriului şi le supune spre aprobare 
consiliilor locale, scop în care colaborează, în condiţiile legii, cu serviciile monumentelor 
istorice din cadrul serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii, cu Ordinul 
Arhitecţilor din România, cu arhitecţi şi urbanişti cu drept de semnătură, precum şi cu 
experţi tehnici în construcţii; 

b) în domeniul activității de publicitate coordonează, în baza documentaţiilor de urbanism 
aprobate, delimitarea în cadrul teritoriului administrat, a zonelor de publicitate lărgită şi 
respectiv a zonelor de publicitate restrânsă, precum şi elaborarea regulamentului local de 
publicitate, identificarea şi propunerea amplasamentelor şi categoriile de mijloace de 
publicitate admise pentru fiecare dintre zone, inclusiv prin participarea în grupul de lucru 
constituit în acest scop; 

c) în domeniul responsabilitătile privind informarea si consultarea publicului în etapele 
procesului de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism sau amenajare a 
teritoriului, coordonează întocmirea Regulamentului local de implicare a publicului în 



elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului, redactarea 
documentului de planificare a procesului de participare a publicului, pe baza 
Regulamentului local adoptat, întocmirea raportului informării și consultării publicului și 
alte atribuții stabilite prin legislația specifică sau prin convenție; 

d) asigură suportul tehnic necesar pentru realizarea de proiecte integrate de regenerare și 
dezvoltare urbană, de utilitate publică, participă la organizarea/organizează concursuri 
de soluții în domeniul urbanismului și arhitecturii; 

14) Urmărește punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare urbană şi a politicilor urbane, precum 
şi a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism; 

15) Exercită controlul propriu privind respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării 
lucrărilor de construcţii pe teritoriul administrativ al judeţului, precum şi respectarea disciplinei 
în urbanism şi amenajarea teritoriului legată de procesul de autorizare a construcţiilor. În funcţie 
de încălcarea prevederilor legale, încheie procese-verbale de constatare a contravenţiilor pe care 
le înaintează, în vederea aplicării sancţiunii, şefului compartimentului care coordonează 
activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz, preşedintelui consiliului 
judeţean sau întocmește note de constatare privind execuţia lucrărilor pe care le înaintează către 
serviciul juridic pentru a face demersurile către instanţele judecătoreşti şi organele de urmărire 
penală, după caz; 

16) Asigură gestionarea, evidenţa şi actualizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a 
teritoriului din competența sa; 

17) Asigură transmiterea periodică către ministerul de resort a situaţiilor cu privire la evidența şi 
actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism; 

18) Organizează şi coordonează constituirea şi dezvoltarea băncilor/bazelor de date urbane în 
domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, asigură fondul de documentații de amenajarea 
teritoriului şi urbanism în vederea fundamentării deciziilor administrației publice, prin arhivarea 
sistematică a documentațiilor de amenajarea teritoriului supuse avizării şi publicarea acestora în 
geoportal; 

19) Coordonează şi asigură informarea publică şi procesul de dezbatere şi consultare a publicului în 
vederea promovării documentațiilor aflate în gestiunea sa; 

20) Participă la elaborarea planurilor integrate de dezvoltare şi avizarea acestora din punctul de 
vedere al conformității cu documentațiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal 
aprobate; 

21) Avizează proiectele de investiții publice din punctul de vedere al conformității cu documentațiile 
de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal aprobate; 

22) Propune studii şi proiecte de urbanism şi amenajarea teritoriului în vederea includerii în 
programul de investiții al Consiliului Județean Cluj; 

23) Participă la organizarea/organizează concursuri de soluții în domeniul amenajării teritoriului, 
urbanismului, peisajului și arhitecturii; 

24) Participă la elaborarea programelor, prognozelor şi scenariilor de dezvoltare teritorială şi 
stabilește programe şi priorități pe baza documentațiilor de urbanism întocmite, inclusiv pentru 
fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Cluj; 

25) Asigură derularea la nivel județean a Programului de finanțare a elaborării Planurilor Urbanistice 
Generale şi a Regulamentelor Locale de Urbanism implementat de către ministerul de resort; 

26) Colaborează cu direcțiile de specialitate din cadrul ministerului de resort și cu Inspectoratul de 
Stat în Construcţii în vederea asigurării controlul statului privind aplicarea prevederilor cuprinse 
în documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, avizate şi aprobate conform legii; 

27) Susţine administraţiile locale în formularea și implementarea politicilor urbane integrate şi 
durabile, prin buna corelare a politicilor urbane naţionale şi locale cu contextul european şi 
consolidarea coeziunii, competitivităţii şi sustenabilităţii localităților din județ; 

28) Asigură expertiza de specialitate cu privire la răspunsurile la petiţiile și interpelările privind 
domeniile amenajării teritoriului, urbanismului, arhitecturii, locuirii și peisajului; 

29) Colaborează și implementează sistemul informaţional specific domeniului urbanismului și 
amenajării teritoriului, imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane; 

30) Asigură fondul de documentaţii de amenajarea teritoriului şi urbanism în vederea fundamentării 
deciziilor administraţiei publice locale, prin arhivarea sistematică a documentaţiilor de 
amenajarea teritoriului supuse avizării; 

31) Participă la elaborarea de Studii de fundamentare, strategii de dezvoltare teritorială zonală 
periurbană/metropolitană și alte documentații specifice domeniului. 


