
ROMÂNIA                    

JUDEŢUL GORJ                                                     

CONSILIUL JUDEŢEAN            

 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru modificarea  Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 29 din 26.02.2021 privind stabilirea 

componenței nominale precum și a Regulamentului  de organizare și funcționare a Comisiei 

Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a județului Gorj 

 

Consiliul Județean Gorj 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre; 

- Raportul de specialitate întocmit de Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența 

patrimoniului și protecția mediului-Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului, 

prin care se propune modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 29 

din 26.02.2021 privind stabilirea componenței nominale precum și a Regulamentului  de 

organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a 

județului Gorj;  

- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 

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

- Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 233/2016, pentru aprobarea Normelor Metodologice 

de aplicare a Legii nr. 350/2001; 

- Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Ordinului MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 

aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 29 din 26.02.2021 privind stabilirea componenței 

nominale precum și a Regulamentul  de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a județului Gorj; 

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 130/2019 privind modificarea Organigramei, 

Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 737/11.06.2021 privind încetarea 

raportului de serviciu prin acordul părților al domnului Răus Daniel. 

 
În temeiul prevederilor art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 29 din 

26.02.2021 privind stabilirea componenței nominale precum și a Regulamentului de organizare 

și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a județului Gorj, în 

sensul înlocuirii domnului Răus Daniel cu domnul Cămui Alexandru Mircea, Arhitect Șef în 

cadrul Direcției urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului, 

în secretariatul comisiei tehnice. 

 

 

 



Art.2. Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 29 din 26.02.2021 privind 

stabilirea componenței nominale precum și a Regulamentului de organizare și funcționare a 

Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a județului Gorj rămân neschimbate. 

 

Art.3. Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj va duce la îndeplinire 

prevederile acestei hotărâri. 

 

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor nominalizate în anexa nr. 2, direcțiilor din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj și Instituției Prefectului –Județul 

Gorj. 

 
          

 

PREŞEDINTE,                                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 

     Cosmin – Mihai Popescu                                                 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  

                        Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 113 

Adoptată în şedinţa  din 30.07.2021 

Cu un număr de 30 voturi 

Din totalul numărului de consilieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


