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Privind constituirea structurii de specialitate in domeniul amen

teritoriului gi urbanismului la nivelurl comunei rulnici, judeful v

- av6nd avizul favorabil al Comisiei pentru administra{ie publi
juridic6, apdrarea ordinii gi linigtii publice, a drepturilor cetdfenLilor;

- potrivit art.36 din Legea nr. 3 5012001 privind amenajarrea terito

urbanismul;

t

Jaru

Consiliul Local al comunei Tulnicii,, judelul Vrancea, tntrunit tn
ordinard Ia dsta de 21 septembrie 2016i

;edinld

- analizdnd referatul de specialitate al domnului Sbirciog llon, ins tor la

Compartimentul Urbanism din cadrul erparatului de specialitarte al Pri arului
comunei Tulnici, inregistrat sub nr. 2043 din 19.04.2018, pri.n care pune

inilierea unui proiect de hotirdre privind constituirea structurii de s ialitate

in domeniul amen ajfuii teritoriului gi urbanismului la nivelul comunei
judepl Vrancea;

ulnici,

local6,

ului gi



- in conformitate cu arL. 45, alin. (2) din Legea

aulorizarea executdri i I ucrdri I or de c onstructii :

- in baza art. 10, alin. (4) din Ordinul nr. g39 din
pentru aprobarea Normelor rnetodologice de aplicare a

privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii:

nr. 501199

12 octom

Legii nr.

- in temeiul prevederilor art. 45, alin. (2) Iit. e, art. I l1 alin. I g

Legea administraliei publice locale 21512001.

specialitate in
comunei Tulnici

refi

IIOII\ANASTE:

Art. l. Se aprobd constituirea structurii de

amenajdrii teritoriului gi urbanismului la nivelul

Vrancea, avdnd urmatoarea componenfd:

- $ef structurd - sbirciog Ion - inspector la Compartimentul U

- Referent cadastru Tutueanu cosmin Ionel

Compartimentul Urbanism.

Art. 2. Structura prevazutd la art. I va indeplini urm[toarele
principale:

a) asigurarea temeiului tehnic necesar emiterii autorizati

construire/desfiin{are, respectiv avizarea documenta{iilor de a

teritoriului gi de urbanism, precum gi emiterea certificatelor de urbani

b) organizarca activitalii de autorizare in vederea satisfacerii

simplificare a accesului cetdleanului la actul de autoritate al a

administraliei publice prin organizarea procedurii de emitere a auto

de construire/desfi intare.
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c) organizarea $i exercitarea controlului

construclii.
propriu privind

a) determinarea reglementdrilor din documentaliile de urbanism, re

i::::l::1"1 
r:n"::e.in pranurile de amenajare a teritoriului, legar r,, rvbsr I

referitoare la imobilul pentru care se solicita certificatul de urbanism;

b) analizarea compatibiritatii scopului declarat pentru care se

emrterea certificatului de urbanism cu reglementdrire din docun

urbanistice, respectiv ale directivelor cuprinse in planurire de ame

teritoriului, legal aprobate;

c) formularea condiliilor gi restric{iilor specifice amplasa

obligatorii pentru proiectarea investiliei;

Art. 3. (l) pentru emiterea

specialitate are urmatoarele atributii

e) veri carea existenlei documentului

certifi catului de urbanism:

f) redactarea qi emiterea certificatului de

d) stabilirea, in conformitate cu prevederile legale, a

precum gi a unor eventuale studii gi a studiilor de

autorrzdrii;

certificatelor de urbanism.

specifice:

avizelor, a aco

specialitate

de platd a taxei

urbanism;

de

(21 Pentru emiterea autoriza\iilor de construire/desfiinlare stru

specialitate are urmitoarele atribu{ii specifice:

a) verificarea conJinutului documentelor (documenta{iei) dep

aspectul prezentdrii tuturor actelor necesare autorizdrii:

b) verificarea modurui in care au fost preluate in cadrul docum

tehnice - D'T' condiliile din avizele gi acordurile ob{inute in preal

solicitant, inclusiv cele cuprinse in punctul de vede relactuladministrat

de autoritatea competentd pentru proteclia mediului;

c) verificarea conIinutului documentelor (documenta(iei) depus

::f:::, 
incadrdrii 

. 
soru{iilor propuse in prevederile documentalii

urbanism aprobate gi ale certificatului de urbanism:
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construireide sfi intrFre ;

Art' 4. Struc{ura prevazutd la art.l va duce la
stabilite ra art. 2 [i art. 3 at6t pentru intravilanui c6t

comunei Tulnici.

d) redactarea si
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