ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARARE
privind aprobarea componentei §i a Regulamentului de organizare §i
functionare ale Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului §i Urbanism a
judetului Prahova
Avand in vedere:
- Expunerea de motive a d-lui Mircea Cosma-Pre§edintele Consiliului Judetean
Prahova precum si raportul nr. 8378 /03.07.2012 al Arhitectului $ef, prin care se propun
componenta si
regulamentul de organizare si functionare ale Comisiei Tehnice de
Amenajarea Teritoriului §i Urbanism a judetului Prahova;
- Prevederile art.1, pct.10, 13, 15 §i 16 din Ordonanta de Urgenta nr.7 /
02.02.2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului §i urbanismul;
- In temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publics locals, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul Judetean Prahova adopts prezenta hotarare:
Art.1 Se aproba componenta Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si

Urbanism a judetului Prahova, conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta
hotarare.

Art.2 Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Tehnice
de Amenajarea Teritoriului §; Urbanism a judetului Prahova, conform anexei nr.2, care face
parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 La data intrarii In vigoare a prezentei hotarari se revoca Hotararea
Consiliului Judetean Prahova nr. 44 /21.04.2011:

Art.4 Serviciul Gestiune Documente si Managementul Calitatii va comunica
prezenta hotarare celor interesati.
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COMISIA TEHNICA
DE AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM
A JUDETULUI PRAHOVA

Membrii cu drept de vot:
1.Mircea Cosma
presedinte - Presedintele Consiliului Judetean Prahova
Constantin Laurentiu Rebega supleant - Vicepresedintele Consiliului Judetean Prahova
2.Luminita Iatan
Cristina Mogos

secretar
supleant

Arhitect $ef - Consiliul Judetean Prahova
Director Executiv Adj — Structura
Arhitectului Sef- Consiliul Judetean Prahova

embru

Presedinte - Comisia d organizare si
dezvoltare urbanistica, realizare lucrari
publice, protectia mediului inconjurator.
conservarea monumentelor istorice si de
arhitectura — Consiliul Judetean Prahova
membru- Comisia de organizare si
dezvoltare urbanistica, realizare lucrari
publice, protectia mediului inconjurator,
conservarea monumentelor istorice si de
arhitectura — Consiliul Judetean Prahova

A iv
3. Toma Pinto

./ie/
Paul Dumbravanu

supleant

4.Bogdan Andrei Toader

Mihai Adrian Albulescu

5.Dan Ciolac

supleant

membru

Dumitru Daniel Neagoe

1

membru -

supleant

membru- Comisia de organizare si
dezvoltare urbanistica, realizare lucrari
publice, protectia mediului inconjurator.
conservarea monumentelor istorice si de
arhitectura — Consiliul Judetean Prahova
membru- Comisia de organizare si
dezvoltare urbanistica, realizare lucrari
publice, protectia mediului inconjurator.
conservarea monumentelor istorice si de
arhitectura — Consiliul Judetean Prahova
secretar- Comisia de organizare si
dezvoltare urbanistica, realizare lucrari
publice, protectia mediului inconjurator.
conservarea monumentelor istorice si de
arhitectura — Consiliul Judetean Prahova
membru - Comisia de organizare si
dezvoltare urbanistica, realizare lucrari
publice. protectia med,ului inconjurator.

conservarea monumentelor istorice §i de
arhitectura — Consiliul Judetean Prahova
6.Simona Munteanu
Maria Damian

membru
supleant

7.Victor Socoleanu
Simona Gabriela Valcu

membru
supleant

8. Alexandru Mircea

membru

-

supleant

-

Emil Popa
4c:',4-447
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Registrul Urbanitilor din Romania
Registrul Urbanitilor din Romania

- Registrul Urbanitilor din Romania
- Registrul Urbanitilor din Romania
membru- Ordinul Arhitectilor din
Romania — Filiala Prahova
Prqedintele Ordinului Arhitectilor din
Romania — Filiala Prahova
Romania — Filiala Prahova

A/

9. loan Lucinescu
membru
Liana Gabriela Dobrinescu supleant
10.Calin Hoinarescu

membru

Zoltan Sandor

supleant

11. Mihail Bogdan Dabija
Iulius Vasiliu

membru
supleant

- Uniunea Arhitectilor din Romania
- Uniunea Arhitectilor din Romania
- Pre§edinte — Uniunea Nationale a
Restauratorilor de Monumente Istorice
- membru — Uniunea Nationale a
Restauratorilor de Monumente Istorice

- Pre§edinte- Asociatia Inginerilor
Constructori din Romania —Filiala Ph.
- Asociatia Inginerilor
Constructori din Romania

Membrii cu vot consultativ

- 1 Membru (1 supleant) - Directia de Absorbtie Fonduri Europene- C.J.Prahova
- 1 Membru (1 supleant) - Directia Tehnica — C.J.Prahova
- 1 Membru (1 supleant) - Directia de Patrimoniu — C.J.Prahova
- 1 Membru (1 supleant) - Directia Judeteand Prahova pentru Culture, Culte §i
Patrimoniu Cultural National
- 1 Membru (1 supleant) - Oficiul de Cadastru Publicitate Imobiliard Prahova
-1 Membru (1 supleant) - Agentia pentru Protectia Mediului Prahova
-1 Membru (1 supleant) - Directia de Sanatate Publica Prahova
- 1 Membru (1 supleant) - Inspectoratul Judetean in Constructii Prahova
- 1 Membru (1 supleant) - Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Serban Cantacuzino"
al judetului Prahova
- 1 Membru (1 supleant) - Sectia Drumuri Nationale Ploie§ti

- 1 Membru (1 supleant) - Serviciul Politiei Rutiere — Inspectoratul Judetean de Politie
Prahova
- 1 Membru (1 supleant) - AN „Apele Romane" -A. B. Buzau Ialomita—S.G.A. Prahova
-1 Membru (1 supleant) - AN „Apele Romane"-ESZA Prahova
- 1 Membru (1 supleant) - SC HIDRO Prahova SA
- 1 Membru (1 supleant) - C.N. de Transport al Energiei Electrice
"TRANSELECTRICA" S.A
-1 Membru (1 supleant) - S.C. F.D.E.E. Electrica Distributie Muntenia,
- 1 Membru (1 supleant) - SNTGN „TRANSGAZ" S.A. Media§
7
- 1 Membru (1 supleant) - S.C. Distrigaz Sud Retele SRL-GDF SUEZ. 1
-c?
- 1 Membru (1 supleant) - S.C.CONPET S.A Ploie§ti
- 1 Membru (1 supleant) - OMV PETROM SA
- 1 Membru (1 supleant) - ROMTELECOM SA
- 1 Membru (1 supleant) - R.N.a Padurilor ROMSILVA- Directia Silvica4)6'TEAli
-1 Membru (1 supleant) - Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic §i de Vanatoare
Prahova
-1 Membru (1 supleant) - Oficiul Judetean pentru Studii Pedologice §i Agrochimice —
Ploie§ti
-1 Membru (1 supleant) - Administratia Nationale a imbunatatirilor Funciare Sucursala T eritoriala Arge§ Buzau- Unitatea de Administrare Prahova
-1 Membru (1 supleant)- Muzeul Judetean de Istorie §i Arheologie Prahova
- 1. Membru (1 supleant) — Muzeul Judetean de Stiintele Naturii Prahova
\ -

Consiliul Judetean Prahova;'
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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A
COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI SI
URBANISM A JUDETULUI PRAHOVA
Art. 1. - Comisia Telmica de Amenajarea Teritoriului Si Urbanism a judetului Prahova
este un organ consultativ cu atributii de analiza, expertizare tehnica si consultanta ce asigura
fundamentarea tehnica a avizului Arhitectului Sef si functioneaza in coordonarea Presedintelui
Consiliului Judetean Prahova.

Art. 2. - Membrii comisiei sunt specialisti atestati din domeniul urbanismului,
arhitecturii, monumentelor istorice, arheologiei precum si din dompainologiei,
economies, geografiei, ingineri constructori, ingineri de retele
*ansptirtiiji alti
specialisti care concura la activitatea de amenajarea teritoriului 'club
cogorm
prevederilor Legii nr. 350/2001 cu modificarile Si complethrile ulterioar4
‘1
i
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Art. 3. - Componenta comisiei este aprobatA prin Hotarar'e de Conaili
•••‘

Art. 4. - Secretariatul comisiei este asigurat de cafTe
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Teritoriu, Urbanism si Cadastru din structura Arhitectului sef al Judetului PilthcW__f
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Art. 5. - Lucririle comisiei sunt conduse de Pre§edintele Consiliului Judetean Prahova
sau, in lipsa acestuia, de catre Vicepresedintele Consiliului Judetean Prahova sau ArhitectulSef al judetului.

Art.6. - Comisia analizeaza tehnic si emite Avize Unice si/sau puncte de vedere pentru
urmatoarele categorii de lucrari
a) documentatii de amenajarea teritoriului si de urbanism (PA 1'R, PATZ,PATJ, PUG, PUZ,
PUD, etc., cat si regulamente de urbanism aferente -dupd caz);
b) studii de fundamentare a documentatiilor de amenajarea teritoriului Si de urbanism (studii
de circulatie, locuire, protectia mediului, zone protejate de once tip, turism, etc.), alte
studii de specialitate (zone de agrement, parcuri industriale, stiintifice si tehnologice,
publicitate stradala, etc.), master-planuri;
c) studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate §i expertize tehnice pentru lucrari de interes
public (indiferent de beneficiar Si de situatia juridica a terenului) pentru alte investitii ai
caror beneficiari sunt Consiliul Judetean Prahova, consiliile locale sau institulii publice
din judel;
d) studii de oportunitate
caiete de sarcini pentru concesionarea terenurilor care apartin
domeniului public sau privat al judetului sau al localitatilor, destinate realizarii de
constructii;
e) programe prognozele de dezvoltare economics a judetului sau ale localitatilor;
f) programe de refacere si de protectie a mediului inconjurator;
g) studii de oportunitate intocmite in vederea emiterii Avizului de Oportunitate pentru
modificarea prevederilor documentatiilor de amenajarea teritoriului si de urbanism
aprobate conform Legii 350/2001, cu modificarile completar' ile ulterioare;
h) documentatii de modificare a impartirii teritorial-administrative in cadrul judetului,
conform legii;
i) alte documentatii la solicitarea Consiliului Judetean Prahova, Arhitectului Set' al judetului
sau Consiliilor Locale pentru zone insufficient reglementate prin documentatii urbanistice
si de amenajarea teritoriului;
j) cereri de emitere certificate de urbanism pentru lucrari pe terenuri situate in extravilan
sau intravilan in vederea stabilirii oportunitatii investitiilor acolo unde zona nu este
suficient reglementati prin documentatiile de amenajarea teritoriului Si de urbanism;

k) Acte de aplicare a prevederilor legale si a normelor de proiectare referitoare la domeniul
sau de competenta.
Art. 7. Comisia fundamenteaza din punct de vedere tehnic emit_ee a de calm
Arhitectul Sef pentru categoriile de lucrari susmentionate, aflate in comiAtelittilfdtrizare,
aprobare sau autorizare a Consiliului Judetean, Consiliilor Locale sau' ' aziliii., dins, caz,
conform legii a:
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i
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b) Avizelor Unice pe baza avizelor emise anterior de institutiile coil*
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Art. 8. - Lucrarile care obtin avizul unic al comisiei, vizat‘e.,
§i
insotite de celelalte avize prevazute de lege se supun deliberarii
etean
Prahova sau Consiliilor Locale, dupa caz, in vederea aprobarii.
Art. 9. — (1) Comisia se intruneste, de regula, o data pe luny, in functie de numarul de
lucrari ce pot fi supuse dezbaterii, la convocarea presedintelui comisiei.
(2) Comisia va fi convocata de catre secretariatul comisiei cu cel putin 5 zile
calendaristice inaintea datei de intrunire, prin fax sau e-mail.
(3) Lista lucrarilor va fi semnata- de presedintele Consiliului Judetean Arhitectul Sef
al judetului va fi comunicata membrilor odata cu convocarea. Lista va fi afisata pe site-ul
Consiliului Judetean Prahova spre consultare publica. Observatiile se vor primi doar in scris,
pana la data sedintei, prin registratura Consiliului Judetean Prahova
vor fi adresate
comisiei.
(4) Membrii comisiei au obligatia de a studia in prealabil documentatiile supuse
pentru stabilirea unui punct de vedere asupra calitatii Si legality ii acestora. Aceasta
se va face la secretariatul comisiei, pana la data sedintei.
(5) Lucrarile ce urmeaza. a fi supuse analizei comisiei vor fi afisate pe site-ul
Consiliului judetean, in functie de capacitatea tehnica de care se dispune si de importanta
pentru ceta;eni a lucrarilor respective.
Art. 10. - (1) Comisia va fi reprezentata in sedinta de membrii desemnati sau, in lipsa
acestora, de supleanti — ambii cu drept de decizie — in domeniul de specialitate propriu.
(2) Sedintele comisiei sunt legal constituite daca sunt prezenti minim 2/3 din membrii
comisiei cu drept de vot si 1/2+1 din membrii comisiei cu rol consultativ.
(3) Membrii comisiei sunt obligati sa se prezinte la sedinta in ziva la ora stability
sa semneze lista de prezenta. Se considers motivata once absents datorata deplasarilor in
interesul serviciului, a cazurilor de boala, evenimentelor de forts majors sau concediului de
odihna.
(4) In aceste situatii drepturile obligatiile membrilor respectivi vor fi preluate de supleanti.
Art. 11. — (1) In cazul in care, in urma convocarii, nu se intruneste cvorumul necesar,
sedinta se amana maxim o saptamana, reluandu-se procedura de convocare.
(2) In cazul in care nici de aceasta data comisia nu se intruneste, aceasta se dizolva in
mod automat, urmand ca presedintele Consiliului Judetean Prahova, sa propuna, inlocuirea
persoanelor care s-au facut vinovate de dizolvarea comisiei.
Art. 12. —(1) Sustinerea lucrarilor se va realiza obligatoriu de catre seful de proiect.
(2) In situa;ia in care, din motive obiective, seful de proiect nu poate participa la
avizare, sustinerea lucrarii se va realiza de care un alt proiectant imputernicit de catre seful
de proiect. In caz contrar lucrarea se va amana pana la urmatoarea sedinta a comisiei.
Art. 13. - La sedinte vor fi invitati primarul/viceprimarul Si arhitectul sef al localitatii
pe raza careia se afla zona ce face obiectul documentatiei. Convocarea se va face in scris,
prin fax, si va fi pastrata la secretariatul comisiei.
Art. 14. - La sedinte pot asista alte persoane interesate. Acestea pot lua cuvantul
doar cu aprobarea prin votul majoritatii membrilor comisiei.
Art. 15. - (1) Se pot prezenta in sedinta numai documentatiile complete sau cu maxim
2 avize lipsa pentru urmatoarele cazuri:
-documentatii initiate de autoritatile administratiei publice (centrale, locale)
-documentatii ce au ca obiect accesarea de fonduri europene sau
guvemamentale
-documentatii pentru lucrari din polul de crestere Ploiesti-Prahova
-documentatii pentru lucrari din parcurile industriale
-

-documentati pentru lucrari de producere de energie neconventionala
(regenerabila).
Acestea vor avea toate piesele stabilite prin lege, acte normative, decizii anterioare
ale comisiei, precum Si toate avizele necesare (dupa caz). Conditiile din avizele obtinute vor
fi obligatoriu introduse in documentatie. Aceasta va fi intocmita, semnata si stampilata
conform legii.
(2) Membrii secretariatului tehnic verified in prealabil documentatiile inaintate
comisiei
notified' beneficiarul pentru efectuarea in maxim 10 zile (de la data emiterii
notificarii) a eventualelor corectii sau completari. Nerespectarea termenului stabilit de
efectuare a completarilor sau corectiilor respective are drept consecinta restituirea
documentatiei.
(3) Se pot prezenta in comisie
documentatii complexe in curs de elaborare cu
scopul de consultare.
A , intocmi
(4) Pentru lucrar'ile propuse a intra in sedinta,' membrii se • tettlm11:11Ss
listecuobrva.A cupindesobrvatl
Itiris de
membrii comisiei.
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A5Art. 16. - Procesul de avizare in comisie:
a) ordinea de zi a sedintelor se aproba de presedintele comisiei, pe
ucrari,
la propunerea Arhitectului Sef;
b) in cazuri exceptionale, definite prin hotar' are a comisiei, pot fi inscrise la ordinea de zi
si alte tipuri de documentatii.
c) suplimentarea ordinii de zi se poate face la propunerea presedintelui sau a
vicepresedintelui, cu votul majoritatii membrilor cu drept de vot prezenti la sedinta
numai pentru unnatoarele tipuri de lucrari:
-documentatii initiate de autoritatile administratiei publice (centrale, locale)
-documentatii ce au ca obiect accesarea de fonduri europene sau
guvernamentale
-documentatii pentru lucrari din polul de crestere Ploiesti-Prahova
-documentatii pentru lucrari din parcurile industriale
-documentatii pentru lucrari de interes public
-documentati pentru lucrari de producere de energie neconventionala
(regenerabila)
care sunt complete sau au maxim 2 avize
Eliberarea actului solicitat comisiei se va face numai dupa inaintarea documentelor
care lipseau /completarilor solicitate prin notificarea emisa, in termen de maxim 30 de
zile de la data notificarii. In caz contrar documentatia se restituie, actul solicitat nefiind
emis;
d) modificarea succesiunii lucrarilor de pe ordinea de zi se face numai in cazuri
justificate Si numai cu votul majoritatii;
e) scoaterea unei lucrari de pe ordinea de zi se poate face doar la solicitarea initiatorului
sau la propunerea Arhitectului Set
f) prin grija secretariatului comisiei luerar.ile se expun (proiecteaza) pe ecran. Se pot
prezenta suplimentar si planse pe hartie prin afisare in sala de sedinte;
g) proiectantul documentatiei o sustine in mod succint;
h) membrii comisiei cu rol consultativ apoi cei cu drept de vot pot solicita detalierea
oricaror elemente din documentatie sau prezentare, astfel incat deliberarea sa se
fundamenteze pe informatii cat mai complete;
i) la solicitarea membrilor comisiei se pot solicita spre analiza documentatii similare sau
colaterale aflate in arhiva consiliului judetean;
j) membrii cu rol consultativ nu participa la luarea deciziei finale, dar opiniile separate
(divergente) ale acestora vor fi consernnate in avizul care se va emite. Acestia iii vor
exprima punctele de vedere si votul consultativ, numai daca sfera activitatii proprii
are tangenta cu lucrarea prezentata. Membrii comisiei cu vot consultativ sunt
reprezentatii institu;iilor teritoriale implicate in procesul de avizare a documentatiilor

tehnice, de amenaj area teritoriului sau de urbanism. Ace*tia emit dupa caz, avize
proprii de specialitate pentru lucrarile supuse dezbaterii in comisie au obligatia de a
transmite in scris punctele de vedere cu privire la lucrarile din lista, pana la data
inclusiv;
k) la sedintele de avizare nu pot participa la luarea deciziei membrii comisiei care au
calitatea de autor / coautor al documentatiei prezentate, coordonator conducator ,
As- elaborat
salariat la societatea comercia1a, unitatea sau biroul de proie
lucrarea, sau sunt rude de gradul I cu persoanele mai sus me
e,
•
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(1) Dupa analizarea
§edinta a documents
Art.17*c4
avizea7A, respinge sau amana lucrarea prin supunerea la vot deschi
0.03
je • y §i se
(2) Hotarl-ea comisiei se adopts cu votul favorabil a 1/2+1 i
• tului
consemneaza in procesul — verbal al *edintei. Secretariatul va asi
fiecarui membru cu drept de vot din comisie.
retarul va citi
(3) Pentru situatii deosebite, votul deschis va fi prin apel nominal.
numele fiecarui membru cu drept de vot al comisiei, care va vota „pentru", „impotriva" sau
„se abtine" va semna pentru votul exprimat.
Art. 18. - (1) Comisia poate aviza documentatia sustinuta, cu conditii. In acest caz se
va stabili un termen de maxim o lung pentru completare. Daca in termenul prevazut
documentatiile nu se completeaza sau nu indeplinesc toate conditiile, Avizul Unic sau
punctul de vedere nu se emite, documentatiile urmand a se prezenta din nou, intr-o §edinta
ulterioara, doar dupa indeplinirea acestora.
(2) In cazul in care se solicita in procesul de avizare un aviz care odata obtinut,
modified solutia urbanistica sau infra in conflict cu alte avize din documentatie, aceasta se va
reanaliza in urmatoarea Oedinta a comisiei in vederea emiterii unui nou aviz.
Art. 19. - Sedintele comisiei se consemneaza in procese verbale, tinute intr-un
registru special. prin grija secretariatului tehnic. Procesele — verbale se semnea75 de toti
membrii comisiei prezenti la edinta. Acestea pot fi consultate de terti care justified un
interes legitim, numai cu incuviintarea pre§edintelui sau a Arhitectului Set:
Art. 20. - In cazul documentatiilor neavizate sau amanate, se vor consemna motivele
restituirii.
Art. 21. - (1) Avizele Unice emise de comisie, respectiv punctele de vedere *i/sau
adresele de restituire a documentapilor respinse se semneaza de catre pre§edintele CJ
Prahova Si Arhitectul $ef al judetuIui.
(2) Piesele desenate ale documentatiilor avizate vor fi vizate spre neschimbare de
catre secretariatul comisiei semnate de Arhitectul Sef, dupa introducerea tuturor
conditiilor.
Art. 22. — (1) Comisia lucreaz5 operativ printr-un Secretariat Tehnic compus din
salariatii cu atributii in domeniu din cadrul Compartimentul Planificare Teritoriu, Urbanism
Caciastru al structurii Arhitectului Sef, a caror activitate este coordonata de Arhitectul Sef
al judetului si de directorul executiv adjunct.
(2) Secretariatul are urmatoarele atributii:
a) prime§te §i analizea7A documentatiile,
b) intocme§te adresele de notificare/restituire pentru documentatiile incomplete sau
intocmite necorespun7A"tor anterior analizarii in Comisie;
c) intocme§te lista cu lucrarile propuse pentru avizare
d) intocmete lista de observatii a fiecarei lucrari analizate §i apoi supuse dezbaterii in
comisie.
e) convoaca membrii comisiei invitatii,
t) tine evidenta listelor cu persoanele convocate §i a listelor de prezenta a membrilor
comisiei a invita;ilor la lucrdrile §edintelor de avizare;
g) pregate§te suportul informatic pentru documentatiile supuse avizarii §i asigura
logistica (laptop, retroproiector, etc) necesara prezentarii acestora in edintele
comisiei in conditii optime;
h) completeaza procesele-verbale ale edintelor intr-un registru special;
i) intoeme§te notificarile pentru completarea documentatiilor cu conditiile impuse de
comisie;
•

,

•

j) intocmeste avizele, punctele de vedere, adresele de restituire, dupa caz, Si alte
documente aferente activitatii comisiei. Asigura transmiterea dupa caz a acestora
catre cei interesate ;
k) urmareste completarea documentatiei cu hotarks ea de aprobare sau respingere a
documentatiei de care Consiliul Judetean Prahova sau Consiliile Locale;
1) tine la zi registrul cu Avizele Unice /Puncte de Vedere emise;
m) asigura evidenta arhivarea documentatiilor supuse analizei comisiei
Art.23. - Continutul dosarelor pentru solicitarea Punctului de vedere al Comisiei
Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a judetului Prahova:
a) cerere pentru emiterea punctului de vedere, intocmita, semnata si dupd caz, stampilatA
de solicitant
b) documentatia tehnica intocmita conform legii in format analogic si in format GIS
c) extras din planul parcelar al localitatii
d) plan de situa;ie pe ridicare topografica intocmit pentru obtinerea„viztidp la OCPI
,t01
1
Prahova
1.‘
e) act de proprietate imobil( piese scrise si piese desenate) dupa,
'
f) avizul prealabil al primarului
yjr-;'g) dovada achitkii taxei pentru emitere punct de vedere-dupd
Coil ului
Judetean Prahova .
"

''',41k-TE WA
Art.24. - Continutul dosarelor pentru solicitarea Avizului Unic al Comisiei Tehnice
de Amenajarea Teritoriului si Urbanism a judetului Prahova:
a) cerere pentru emiterea avizului unic, intocmita, semnata dupa caz, stampilata de
solicitant
b) documentatia tehnica intocmita conform legii in format analogic si in format GIS
c) avizele obtinute , prevazute de lege sau dovada inaintarii acestora catre organismele
interesate (pentru exceptiile prevazute la art.15,16)
d) dovada achitarii taxei pentru documentatie la RUR
e) certificatul de urbanism (copie), dupa. caz
1) studiu geotehnic
g) plan de situatie pe ridicare topografica, vizat de OCPI Prahova
h) act de proprietate imobil (piese scrise Si piese desenate), dupd caz
i) avizul de oportunitate aprobat
j) alte studii de fundamentare (st.pedologic, st. Istoric, st.de circulatie, st. de echipare
tehnico-edilitard, etc.)
k) dovada privind consultarea populatiei (pt. documentatii de amenajarea teritoriului si
urbanism si investitiile cu impact asupra mediului)
1) dovada achitkii taxi pentru emiterea avizului unic-dupd caz, in contul Consiliului
Judetean Prahova .

Consiliul Judetean Prahova
.

„

Se confirm/1 autenticitatea pi•a,ientei
copii Cu originalui
$EF SERVICIU
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