
 

 

ROMÂNIA                                                                                                    PROIECT, 

JUDEŢUL GORJ                                                                           Avizat pentru legalitate, 

CONSILIUL JUDEȚEAN                                           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

 

HOTĂRÂRE 

 privind constituirea Comisiei pentru acord unic   

 

 

Consiliul Județean Gorj 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate al Direcţiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Evidența 

Patrimoniului și Protecția Mediului; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală; 

- Raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului; 

- Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe;    

- Prevederile art. 45 alin. (11), (16), (17) din Legea 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) și ale art. 196 alin (1) lit. a) din Codul 

administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/03.07.2019, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se aprobă constituirea Comisiei pentru acord unic, denumită în continuare C.A.U., în 

vederea obținerii, contra cost, în condițiile legii, la cererea solicitantului, a avizelor şi acordurilor 

necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii prin emiterea acordului unic, pe baza 

documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desfiinţare, însoţită de 

documentaţiile tehnice de avizare specifice, depuse în format electronic. 

 

Art. 2. Relaţiile funcţionale, atribuţiile, precum şi asigurarea ritmicităţii funcţionării C.A.U. 

se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin dispoziţie a 

preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj, la propunerea arhitectului-şef. Regulamentul de organizare 

și funcţionare al C.A.U. va include și  modelul cadru de Protocol de colaborare interinstituțională cu 

emitenții de avize și acorduri. 

 

Art. 3. (1) Comisia pentru acord unic se compune din: 

   a) specialişti provenind din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, care asigură şi 

secretariatul comisiei;   

   b) reprezentanţii delegaţi ai tuturor societăţilor care administrează şi/sau furnizează utilităţile 

urbane-avizatori;   

   c) reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor descentralizate ale administraţiei publice centrale în 

domeniile prevenirii şi stingerii incendiilor, apărării civile şi protecţiei sănătăţii populaţiei, prevăzute 

de lege;   



   d) reprezentanţii altor instituţii emitente de avize şi acorduri relevante, după caz.   

     (2) Componența nominală a Comisiei pentru acord unic se va stabili prin Dispoziție a 

Președintelui Consiliului Județean Gorj, în baza protocoalelor încheiate între Consiliul Județean Gorj 

şi emitenții de avize și acorduri. 

 

Art. 4. Direcţia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Evidența Patrimoniului și Protecția 

Mediului prin Arhitectul șef va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului, 

Evidența Patrimoniului și Protecția Mediului, precum și Instituției Prefectului – Județul Gorj. 

 

 

 

                  PREŞEDINTE,                                                             CONTRASEMNEAZĂ, 

       COSMIN-MIHAI POPESCU                              SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                 CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr._____ 

Adoptată în ședința din _______________2021 

Cu un număr de __________voturi 

Din totalul numărului de consilierilor județeni prezenți 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ  

CONSILIUL JUDEȚEAN  

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru acord unic   

 

  

Potrivit prevederilor art. 45 alin. (1¹) din Legea 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autorităţile 

administraţiei publice de la nivel judeţean au obligaţia de a organiza în cadrul structurilor de 

specialitate Comisia pentru acord unic. 

 

Această comisie va avea rolul obținerii, contra cost, în condiţiile legii, la cererea solicitantului, 

a avizelor şi acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii prin emiterea 

acordului unic, pe baza documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de 

construire/desfiinţare, însoţită de documentaţiile tehnice de avizare specifice, depuse în format 

electronic. 

 

Comisia pentru acord unic va fi constituită din: 

a) specialişti provenind din structura proprie a aparatului administraţiei publice locale, care asigură şi 

secretariatul comisiei;   

b) reprezentanţii delegaţi ai tuturor societăţilor care administrează şi/sau furnizează utilităţile urbane-

avizatori;   

c) reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor descentralizate ale administraţiei publice centrale în 

domeniile prevenirii şi stingerii incendiilor, apărării civile şi protecţiei sănătăţii populaţiei, prevăzute 

de lege;   

d) reprezentanţii altor instituţii emitente de avize şi acorduri relevante, după caz, iar secretariatul va 

fi organizat în cadrul structurii de specialitate a Arhitectului Șef, din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Gorj. 

 

Față de cele prezentate, propun adoptarea proiectului de hotărâre privind constituirea Comisiei 

pentru acord unic în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, în forma prezentată. 

 

 

 

 

INIŢIATOR PROIECT, 

PREŞEDINTE, 

Cosmin–Mihai Popescu 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ  

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Direcția de urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și  protecția mediului 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru acord unic  

 

 

Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune aprobarea constituirii la nivelul Consiliului 

Județean Gorj  a Comisiei pentru acord unic. 

Temeiul legal la întocmirea proiectului de hotărâre supus spre dezbatere și aprobare îl 

constituie: 

 - prevederile art. 45, alin. (1¹), (16),  (17) din Legea 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: 

 „autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean au obligaţia de a organiza în 

cadrul structurilor de specialitate Comisia pentru acord unic, denumită în continuare 

C.A.U., în vederea obţinerii, contra cost, la cererea solicitantului, a avizelor şi 

acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii prin emiterea 

acordului unic, pe baza documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de 

construire/desfiinţare, însoţită de documentaţiile tehnice de avizare specifice, depuse în 

format electronic.” 

 „Relaţiile funcţionale, atribuţiile, precum şi asigurarea ritmicităţii funcţionării C.A.U. se 

stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin dispoziţie 

a preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj, la propunerea arhitectului-şef. Regulamentul 

de organizare și funcţionare al C.A.U. va include și  modelul cadru de Protocol de 

colaborare interinstituțională cu emitenții de avize și acorduri. 

 „Pe bază de protocoale încheiate între autorităţile administraţiei publice locale şi 

emitenţii de avize şi acorduri, C.A.U. va fi constituită din: 

a) specialişti provenind din structura proprie a aparatului administraţiei publice locale, 

care asigură şi secretariatul comisiei; 

b) reprezentanţii delegaţi ai tuturor societăţilor care administrează şi/sau furnizează 

utilităţile urbane-avizatori; 

c) reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor descentralizate ale administraţiei publice 

centrale în domeniile prevenirii şi stingerii incendiilor, apărării civile şi protecţiei sănătăţii 

populaţiei, prevăzute de lege; 

d) reprezentanţii altor instituţii emitente de avize şi acorduri relevante, după caz.” 

 

Având în vedere prevederile legale incidente, considerăm că proiectul de hotărâre privind 

constituirea Comisiei pentru acord unic a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, 

drept pentru care propunem aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 

 

 

Direcția de urbanism, amenajarea 

teritoriului, evidența patrimoniului și  

protecția mediului 

 

Arhitect Șef, 

Daniel Raus 

 




