
R O M Â N I A  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

H O T Ă R Â R E 

privind adoptarea unor măsuri privitoare la desfășurarea ședințelor Comisiei 

Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a judeţului Prahova, în 

situații excepționale, constatate de instituții abilitate 
 

 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 6917/02.04.2020, prezentat de președintele 

Consiliului Județean Prahova precum și Raportul nr. 6918/02.04.2020 al Structurii 

Arhitect Şef din cadrul Consiliului Judeţean Prahova, privind adoptarea unor măsuri 

privitoare la desfășurarea ședințelor Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului  şi 
Urbanism  a  judeţului  Prahova,  în  situații  excepționale,  constatate  de  instituții 

abilitate; 

- Prevederile art. 50 și art. 51 alin. (1) Anexa 1, din Decretul Președintelui 

României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art. 9 și art. 10 Anexa 1, din HCJ Prahova nr.131/31.08.2016 

privind aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului  şi Urbanism a judeţului Prahova 

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

Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1. Se aprobă măsurile privind desfășurarea ședințelor Comisiei Tehnice de 

Amenajarea Teritoriului  şi Urbanism a judeţului Prahova în situații excepționale, 

constatate de către instituții abilitate, precum: epidemiile, pandemiile, calamități 

naturale, fenomene extreme, stare de urgență instituită prin Decret Prezidențial, care 

fac imposibilă prezența membrilor comisiei la sediul Consiliului Județean Prahova, 

astfel: 

- ședințele  Comisiei  Tehnice  de  Amenajarea  Teritoriului    şi  Urbanism  a 

judeţului Prahova se vor desfășura prin mijloace electronice (platformă 

electronică  online,  poștă  electronică),  conform  procedurii  prevăzută  în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Direcţia  Juridic  Contencios  şi  Adminstraţie  Publică  va  comunica 

prezenta hotărâre celor în drept. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Bogdan Andrei Toader 
 
 
 
 
 

Ploieşti, 29 aprilie 2020 

Nr. 47 

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL, 

Hermina Adi Bîgiu 



ROMANIA                                                                                                     ANEXA  

JUDETUL PRAHOVA                                                                             la Hotărârea nr.______ 

CONSILIUL JUDETEAN                                                                        din data de___________ 
 

 

PROCEDURĂ 

pentru desfășurarea ședințelor Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului  şi 

Urbanism a judeţului Prahova, în situații excepționale, constatate de instituțiile 

abilitate 

 

 În situații excepționale, constatate de către instituțiile abilitate, precum: 

epidemiile, pandemiile, calamități naturale, fenomene extreme, stare de urgență 

instituită prin Decret Prezidențial, situații care fac imposibilă prezența membrilor  

Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului  şi Urbanism a judeţului Prahova la 

sediul Consiliului Județean Prahova, ședințele se vor desfășura prin mijloace 

electronice, astfel: 

- Platformă electronică online, printr-un instrument de lucru, cu parametrii și 

configurația care permit respectarea regulilor procedurale de cvorum și de 

desfășurare a ședințelor Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului  şi 

Urbanism a judeţului Prahova, prevăzute de HCJ Prahova nr.131/ 31.08.2016,  

cu modificările și completările ulterioare; 

- Lista documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului 

supuse avizării comisiei şi documentaţiile  vor fi consultate prin aplicaţia 

CTATU pe portalul CJ Prahova-www.siugrc-cjph.ro, cu mențiunea că ședința 

se va desfășura prin mijloace electronice; 

- Pentru membrii cu drept de vot buletinul de vot în format electronic le va fi 

transmis prin e-mail la adresele de contact. 

Modalitatea de lucru a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului  şi 

Urbanism a judeţului Prahova în şedinţele desfășurate prin mijloace electronice, este 

următoarea: 

a) Secretarul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului  şi Urbanism a 

judeţului Prahova va face prezența membrilor, a proiectanţilor şi a 

invitaţilor, pentru a se asigura că toate dispozitivele funcționează normal. În 

acest caz fiecare membru va fi întrebat dacă este prezent; 

b) Secretarul comisiei verifică și anunță dacă sunt îndeplinite condițiile de 

cvorum, pentru ca ședința să se desfășoare în condiții legale; 

c) Secretarul comisiei, după caz,  va da citire şi va supune spre aprobare 

completarea listei documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului 

supuse analizei în C.T.A.T.U. cu lucrările propuse suplimentar, conform 

HCJ Prahova nr. 131/2016; 



d) Secretarul comisiei va da cuvântul proiectanţilor  pentru prezentarea online 

a  lucrărilor în ordinea înscrisă în lista de şedinţă, respectiv în ordinea 

aprobată conform precizărilor anterioare. După terminarea fiecărei 

prezentări secretarul comisiei va da cuvântul online membrilor comisiei 

pentru expunerea observaţiilor pentru lucrarea prezentată şi după caz 

proiectantului pentru clarificări. După încheierea analizei secretarul 

comisiei va supune la vot  avizarea sau amânarea lucrării membrilor cu 

drept de vot ai comisiei. 

e) Procedura de exercitare a votului se va realiza prin apel nominal, cu 

menționarea fiecărei opțiuni (pentru, abţinere, împotrivă) și după ce toți 

membrii cu drept de vot și-au exercitat votul, Secretarul Comisiei anunță 

rezultatul votului, făcând mențiunea dacă lucrarea supusă  votului a fost 

avizată, amânată sau respinsă. Opțiunea de vot a fiecărui membru cu drept 

de vot va fi consemnată într-un tabel centralizator care va fi anexat la 

procesul verbal de şedinţă  prin grija secretariatului comisiei . După 

finalizarea şedinţei membrii cu drept de vot prezenţi online vor transmite şi 

buletinul de vot completat în format electronic, la adresa de mail a 

Structurii Arhitect Şef-din cadrul C.J. Prahova . 

f) Ședințele Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului  şi Urbanism a 

judeţului Prahova, desfășurate prin mijloace electronice, se vor înregistra 

audio și/sau video prin grija Serviciului Informatică și Serviciului Gestiune 

Documente și Relații Publice din cadrul Direcției Juridic Contencios și 

Administrație Publică, fiind în mod obligatoriu salvată înregistrarea 

g) Serviciul Informatică, din cadrul Direcției Juridic Contencios și 

Administrație Publică, asigură îndrumarea în domeniul informatic a  

membrilor comisiei, la solicitarea acestora. 

 



R O M Â N I A         

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Nr. 6917/02.04.2020 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

 

 Având în vedere instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, pe durata 

acestei stări de urgență se iau măsuri privitoare la organizarea desfășurării ședințelor 

Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului  şi Urbanism a judeţului Prahova, astfel 

încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane.  

 Instituirea stării de urgență face imposibilă prezența membrilor comisiei la 

ședințele Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului  şi Urbanism a judeţului 

Prahova. În această situaţie şedinţele comisiei se vor desfășura prin mijloace 

electronice, conform procedurii prevăzută în anexa la prezenta hotărâre. 

 În vederea bunei realizări a activităţii, se impune adoptarea acestei hotărâri 

privind modul de desfășurare a ședințelor Comisiei Tehnice de Amenajarea 

Teritoriului  şi Urbanism a judeţului Prahova, în situații excepționale, constatate de 

instituții abilitate. 

 Faţă de cele prezentate, supunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. 
 

 

 

PREŞEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA      

CONSILIUL JUDEŢEAN 

ARHITECT SEF 

Nr. 6918/02.04.2020 

 

R A P O R T 

 

 

 Conform art. 9 din Anexa nr.2-Regulamentul  de organizare şi funcţionare a 

Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului  şi Urbanism a judeţului Prahova a HCJ 

Prahova nr.131/ 31.08.2018, Comisia Tehnică  se întrunește de regulă o dată pe lună 

la convocarea secretariatului comisiei. 

În baza prevederilor art. 50 și art. 51 alin. (1), Anexa 1 din Decretul 

Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul 

României, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Prahova va 

lua măsuri pentru organizarea desfășurării ședințelor Comisiei Tehnice de 

Amenajarea Teritoriului  şi Urbanism a judeţului Prahova, în situații excepționale, 

constatate de instituțiile abilitate. 

Având în vedere cele menționate mai sus, se impune ca şedinţele Comisiei 

Tehnice de Amenajarea Teritoriului  şi Urbanism a judeţului Prahova în situaţii 

excepţionale să se poată desfășura prin mijloace electronice (platformă electronică on 

line, poștă electronică), conform procedurii prevăzută în anexa la prezenta hotărâre. 

Față de cele expuse, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre. 

 

ARHITECT ŞEF, 

Luminiţa Iatan 

 


