
 
                                                                                    Proiect  

  Nr. 209 din  23.09.2022 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism 

 şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de __.09.2022, 

 având în vedere Referatul de aprobare prezentat de Preşedintele Consiliului Judeţean 

Botoşani privind aprobarea componenţei  Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi 

a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, nr. 17563 din 22.09. 2022, 

analizând Raportul de specialitate al Direcției Arhitect Şef nr. 17564 din 22.09.2022,  

văzând Raportul de avizare al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, lucrări 

publice, monumente istorice şi de arhitectură, protecţia mediului şi turism,  

în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinului ministrului 

dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. (f) şi art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 

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

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art.1 Se aprobă componenţa Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism, 

conform anexei nr.1 care face parte integrată din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei  tehnice de 

amenajare a teritoriului şi urbanism, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.3 Secretariatul comisiei va fi asigurat de structura de specialitate din cadrul Direcţiei 

Arhitect Şef. 

Art.4 Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 77 din 30.05.2019 își încetează 

valabilitatea. 

Art.5 Preşedintele Consiliului Judetean Botoşani, prin Direcția Arhitect Şef, şi persoanele 

nominalizate la art. 1 asigură ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

  

 

                         PREŞEDINTE,            Avizat pentru legalitate: 

              Doina-Elena FEDEROVICI        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                             Marcel-Stelică BEJENARIU 

 

 

 

Botoşani,            

Nr.          din  ___.09. 2022 



 
                                                            ANEXA nr.1 

                                                                                       la Hotărârea  nr.____ din  _______2022 

 

 

 

COMPONENŢA  

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism 
 

 

 Președinte: 

        Reprezentant Consiliul Județean Botoșani: 

                        Arhitect şef al judeţului Botoşani  -  Paul-Cristian Hruşcă - arhitect; 

 Membri: 

                   Reprezentanți Registrul Urbanistilor din România, 

                                       Titulari:       -  Octavian Dan Botez             - arhitect; 

                                       -  Mihai Tulbure                      - arhitect; 

                   Supleant:     -  Monica Gabriela Bacinschi  - arhitect; 

  Reprezentanți Ordinul Arhitecților din România, 

                                       Titulari:       -  Mircea Curteanu            - arhitect; 

                                       -  Constantin Haralamb            - arhitect; 

                                       -  Lăcrămioara Partenie            - arhitect; 

                   Supleant:     -  Ionuț Frăsinescu                   - arhitect; 

    Reprezentant Primăria municipiului Botoșani: 

                    Arhitect şef al municipiului Botoşani  -  Alexandru Agavriloae - arhitect; 

    Reprezentant Muzeul județean Botoșani: 

                   Aurel Melniciuc - arheolog, specialist arheologie; 

   Reprezentant Direcția Județeană pentru Cultură Botoșani, 

                      Marius Mihăilescu - inspector, specialist monumente istorice; 

                    Reprezentant S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, 

                       Matei Gelu - inginer, specialist rețele edilitare; 

     Reprezentant Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Nicolae Iorga“ Botoșani, 

                      Titular:         -  Mihai Cercel              - inginer; 

                    Supleant:      -  Andrei - Bogdan Rusu         - inginer; 

     Reprezentant Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, 

                                        Paul Vieru - dr.geograf, specialist calitatea mediului și geografie;  

               Reprezentant Societatea Cultural-Artistică ,,ARLECHIN “ Botoșani:  

                    Flavius-Alin Dămean 

       Reprezentant Asociația ,,Scut botoșănean” Botoșani: 

                    Ionuț-Bogdan Cărăușu 

                    Secretariat: 

                    Reprezentanți Direcția Arhitect Șef - Compartiment Comisie tehnică: 

                                      Liliana-Florina Dănilă - inginer, specialist drumuri; 

                                        Dănuţ Florea                - inginer, specialist inginerie urbană. 

 

                            PREŞEDINTE,            Avizat pentru legalitate: 

                 Doina-Elena FEDEROVICI        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                             Marcel-Stelică BEJENARIU 



 
                                                                                                              ANEXA nr .2 

                                                                                             la Hotărârea nr.____din _______2022 

 

 

 

REGULAMENT 

de organizare şi funcţionare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism 

 

 

 CAPITOLUL I    -   DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art.1 Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism este un organism consultativ 

cu atribuţii de expertizare tehnică și consultanță și se constituie în conformitate cu prevederile art.37 

din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu completările și 

modificările ulterioare. 

 

CAPITOLUL II    -   SCOPUL ȘI COMPONENȚA COMISIEI 

 

 Art. 2 În scopul îmbunătățirii calității deciziei referitoare la dezvoltarea spațială durabilă, în 

coordonarea Președintelui Consiliului Județean Botoșani, se constituie Comisia tehnică de 

amenajare a teritoriului și urbanism (denumită în continuare C.T.A.T.U), ca organ consultativ cu 

atribuții de analiză, expertizare tehnică și consultanță, care asigură fundamentarea tehnică a 

avizului arhitectului-șef și a altor avize, conform legii. 

 Art. 3 Membrii comisiei sunt specialiști atestați din domeniul amenajării teritoriului și al 

urbanismului, respectiv arhitecți/urbaniști cu experiență în domeniul urbanismului, specialiști în 

domeniul construcțiilor, specialiști în elaborarea de părți din documentații de amenajare a 

teritoriului sau de urbanism, specialiști în calitatea mediului și geografie, specialiști în protejarea 

monumentelor istorice și arheologie, specialiști în domeniul rețelelor edilitare, reprezentanți ai 

administrației publice locale (specialiști în domeniile anterior menționate), reprezentanți ai societății 

civile și asociațiilor culturale. Secretariatul comisiei va fi asigurat de structura de specialitate din 

cadrul Direcţiei Arhitect Şef. 

Art. 4 Componența nominală a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și 

regulamentul de organizare și funcționare al acesteia se aprobă de consiliul județean, la propunerea 

președintelui consiliului județean, pe baza nominalizărilor asociațiilor profesionale din domeniul 

amenajării teritoriului, urbanismului, construcțiilor, instituțiilor de învățământ superior și ale 

arhitectului-șef. 

 

CAPITOLUL III    -   ATRIBUȚIILE COMISIEI  

 

Art. 5 (1) Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și de urbanism de la nivelul 

consiliului județean fundamentează din punct de vedere tehnic emiterea avizului arhitectului-șef și 

a altor avize, conform legii. Avizul arhitectului-șef este un aviz tehnic care nu se supune deliberării 

consiliului județean. 

(2) Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și de urbanism are următoarele atribuții: 

a) fundamentează din punct de vedere tehnic emiterea avizului arhitectului-șef pe baza 

avizelor emise anterior de instituțiile competente și a deciziei structurii de specialitate din cadrul 

autorității locale, desemnată să emită avizul pentru documentațiile de amenajarea teritoriului și 



urbanism, precum și pentru studiile de fundamentare, politici publice și/sau cercetări prealabile sau 

pentru alte documentații prevăzute de legislația în vigoare; 

b) urmărește preluarea reglementărilor și direcțiilor de dezvoltare stipulate în 

documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate anterior (Planuri de amenajarea 

teritoriului - național, județean, zonal, ș.a., Planuri urbanistice generale, Planuri urbanistice zonale, 

Planuri urbanistice de detaliu, etc.); 

c) urmărește preluarea punctelor de vedere ale instituțiilor avizatoare competente în 

conținutul documentațiilor supuse analizării; 

d) verifică și analizează documentațiile din punct de vedere al conținutului cadru al 

documentațiilor de urbanism și al respectării legislației și normelor în vigoare în domeniu; 

e) propune recomandări conform reglementărilor legale aprobate;  

f) fundamentează eliberarea avizului arhitectului-șef pentru categoriile de lucrări 

prevăzute în anexa nr. 1 la Legea privind amenajarea teritoriului și urbanismul nr. 

350/2001, cu modificările și completările ulterioare; 

g) fundamentează eliberarea avizului arhitectului-șef pentru situațiile prevăzute de 

legislația în vigoare; 

(3) Categorii de lucrări ce vor fi analizate de comisie: 

1. Documentații de amenajare a teritoriului și urbanism: 

a. Plan de amenajare a teritoriului zonal; 

b. Plan de amenajare a teritoriului județean; 

c. Plan urbanistic general și regulamentul local de urbanism aferent acestuia; 

d. Plan urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent acestuia; 

e. Plan urbanistice de detaliu; 

2. Documentații având ca obiect: 

f. Studii de fezabilitate; 

g. Studii și strategii de dezvoltare; 

h. Studii de fundamentare și/sau inițiere aferente documentațiilor de urbanism și de 

amenajare a teritoriului; 

i. Teme de proiectare pentru investițiile administrației publice locale/județene în 

domeniul urbanismului și amenajării teritoriului; 

j. Teme pentru concursuri de urbanism, amenajarea teritoriului și arhitectură, 

organizate de administrația locală pentru obiective de interes public; 

k. Alte proiecte de interes general județean, la recomandarea arhitectului șef. 

 

CAPITOLUL IV    -   FUNCȚIONAREA COMISIEI  

 

Art.6 Activitatea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism (C.T.AT.U.) se 

desfăşoară în şedinţe publice, de regulă, cu participare fizică, și/sau on-line, pentru membrii 

comisiei care nu pot fi prezenți fizic, din motive neimputabile lor. 

Art.7 (1) Propunerea ordinii de zi se face de arhitectul șef al județului după verificarea 

documentațiilor din punct de vedere al metodologiei de elaborare și al conținutului cadru.  

(2) Nu se vor introduce pe ordinea de zi documentațiile post-factum, ce se referă la lucrări 

deja executate fără autorizație.  

Art.8. Convocarea membrilor comisiei, a proiectanților, coordonatorilor, beneficiarilor, se 

face prin grija secretariatului cu cel puțin trei zile înainte de data ședinței. Documentaţiile de 

urbanism supuse analizării C.T.A.T.U. pot fi consultate prin grija secretarului.  

Art.9. (1) Lucrările ședințelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism sunt 

conduse de președinte sau de locțiitorul acestuia care este ales din rândul membrilor comisiei. 

(2) Comisia funcționează în prezența majorității membrilor săi. 

(3) La ședințele comisiei nu pot participa la luarea deciziilor membrii care au calitate de 

autor-coautor, coordonator al documentațiilor respectiv al proiectelor supuse avizării.  



(4) Persoanele care au calitatea de invitat și membrii secretariatului comisiei nu au drept de 

vot. 

Art.10. Secretariatul comisiei consemnează prezența membrilor în lista de prezență, 

întocmește procesul verbal de ședință, redactează concluziile și adresele de comunicare a deciziilor 

din cadrul ședințelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism.  

Art.11. Prezentarea lucrărilor se poate face de către proiectanți/beneficiari sau în anumite 

cazuri de către secretariat. După prezentare se dă cuvântul membrilor comisiei care pot face 

precizări sau pot propune amendamente.  

Art.12. (1) Secretariatul comisiei întocmește fișe de evaluare pentru documentațiile supuse 

dezbaterii. Fișele vor fi puse la dispoziția membrilor comisiei, urmând ca după prezentarea 

lucrărilor în cadrul comisiei să își exprime votul și eventualele precizări, observații, recomandări 

sau condiționări. 

(2) Concluziile formulate de președinte în urma dezbaterilor din cadrul ședinței se 

consemnează în procesul verbal de ședință (consemnându-se voturile pentru, împotrivă sau 

abținerile, iar la solicitarea președintelui sau a membrilor comisiei, numele votanților pe categorii de 

vot).  

(3) În urma deliberării din plenul comisiei, secretariatul comisiei redactează şi înaintează 

arhitectului șef al județului avizul spre semnare şi parafare. 

Art.13. Participarea la ședințe a membrilor comisiei este obligatorie. Membrii care 

absentează comunică imposibilitatea participării, urmând ca secretariatului comisiei să convoace 

membrii supleanți. 

Art.14. La şedinţele comisiei pot participa cu statut de invitaţi preşedintele consiliului 

județean, vicepreşedinţii consiliului judeţean, specialişti din aparatul de specialitate al consiliului 

judeţean, precum şi reprezentanţi ai administraţiilor locale. 

Art.15. Se pot prezenta în ședințele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism  

lucrările corect întocmite în conformitate cu prevederile stabilite de legislaţia şi reglementările 

tehnice în vigoare. 

Art.16. Procesele verbale ale comisiei se semnează de toți membrii Comisiei tehnice de 

amenajare a teritoriului și urbanism prezenți la ședință.  

Art.17. Observaţiile scrise ale membrilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi 

urbanism (C.T.A.T.U. ) se arhivează împreună cu procesul verbal de şedinţă.  

Art.18 Deciziile comisiei sunt publice şi pot fi consultate la sediul instituţiei de către 

persoanele interesate. 

  

 CAPITOLUL V   -  PROCEDURI  DE AVIZARE   

 

Art.20  Documentațiile supuse avizării se depun depun la registratura Consiliului Judeţean 

Botoşani în format analogic și în format digital (.pdf ,gpx, .kmz, .shp, .dxf, .dwg), la scară adecvată, 

în funcție de tipul documentației, pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastruu și Publicitate 

Imobiliară, realizat în coordonate în sistemul național de referință Stereo 1970, actualizat pentru 

realizarea bazei de date urbane și transmiterea acestora pentru preluare în Observatorul Teritorial 

Național. 

Art.21 În cazul în care, în cadrul comisiei procesul de avizare, se solicită un aviz care odată 

obținut, modifică soluția urbanistică sau intră în conflict cu alte avize din documentație, aceasta se 

va reanaliza în următoarea ședință a comisiei, în vederea obținerii unui vot favorabil în cadrul 

comsiei. 

Art.22 Avizarea reprezintă procedura de analiză și exprimare a punctului de vedere al 

arhitectului-șef, având ca obiect analiza soluțiilor funcționale, a indicatorilor tehnico-economici și 

sociali ori a altor elemente prezentate prin documentațiile de amenajare a teritoriului și de 

urbanism, concretizată printr-un act (aviz favorabil/cu condiții sau nefavorabil) cu caracter tehnic și 

obligatoriu. 

Art.23 Avizele sunt definitive și nu pot fi modificate decât prin reanalizarea lor în comisie 

și emiterea unui nou aviz. Dacă se solicită reanalizarea documentației de către Comisia CTATU, 



arhitectul- șef poate emite un nou aviz în care se va menționa și faptul că avizul inițial nu mai 

produce efecte. 

Art.24 Rezultatul analizării documentațiilor în cadrul comisiei se comunica în scris 

beneficiarului și cuprinde: fie avizul favorabil al arhitectului-șef și documentația depusă vizată spre 

neschimbare, fie solicitări de completare/modificare a acesteia sau avizul nefavorabil. 

Art.25 Avizele se emit în două exemplare din care unul rămâne la Consiliul Judetean 

Botoșani însoțit de un exemplar din documentația vizată pentru neschimbare (piese scrise și piese 

desenate etc.) și unul se restituie solicitantului împreună cu documentația vizată/ planșa de 

reglementări vizată spre neschimbare. 

Art.26 (1) În cazul documentațiilor care au primit aviz nefavorabil, adresa de înaintare către 

solicitant va fi însoțită de avizul emis de arhitectul-șef, în care se vor menționa motivele respingerii 

la avizare și un exemplar din documentație. 

(2) În situația prevăzută la alin. (1), solicitantul poate depune documentația modificată și 

/sau completată pentru o nouă analiză în plenul comisiei C.T.A.T.U. 

Art.27 Avizarea documentaţiilor și proiectelor se va face ţinând cont de asigurarea unei 

dezvoltări echilibrate, coerente şi durabile a teritoriului, protejarea patrimoniului natural şi construit 

precum şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei în concordanţă cu prevederile Legii 

nr.350/2001. 

  

 CAPITOLUL  VI -  DISPOZIŢII FINALE 

 

Art.28 Calitatea de membru al C.T.A.T.U. se poate revoca, la propunerea preşedintelui 

comisiei C.T.A.T.U, în următoarele condiţii:   

a) la cerere, pentru oricare din membrii săi;  

b) şi-a pierdut calitatea, funcţia în virtutea căreia a fost ales membru al  C.T.A.T.U.;   

c) membrul C.T.A.T.U. nu respectă prezentul regulament;  

d) membrul C.T.A.T.U. lipseste nemotivat 3 ședințe la rând. 

Art.29 Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcţie de modificările 

legislaţiei incidente în materie.  

 

 

 

 

                   PREŞEDINTE,            Avizat pentru legalitate: 

         Doina-Elena FEDEROVICI                 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                              Marcel-Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nr. 17563 din 22.09.2022  

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

 Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 Supun atenţiei dumneavoastră spre aprobare componenţa Comisiei tehnice de amenajarea 

teritoriului şi urbanism şi Regulamentului de funcţionare a comisiei în conformitate cu prevederile 

art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare și ale Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 

233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botosani nr. 77/30.05.2019 a fost aprobată componenţa 

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi Regulamentului de organizare şi 

functionare a acesteia. Comisia a fost constituită ca organ consultativ cu atribuţii de analiză, 

expertizare tehnică şi consultanţă şi care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului şef.  

 Întrucât la nivelul comisiei au survenit schimbări, în urma cărora unii membrii aleși ai 

comisiei și-au pierdut funcția în virtutea cărora au fost aleși și datorită modificărilor legislative, 

propun încetarea prevederilor H.C.J. nr.77/30.05.2019 și aprobarea noii componențe a Comisiei 

tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism şi Regulamentului de funcţionare a acesteia. 

Direcţia Arhitect Şef a făcut demersurile necesare pentru constituirea unei noi comisii în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001. Membrii propuşi pentru a face parte din comisie 

sunt specialişti atestaţi din domeniul urbanismului, arhitecturii, monumentelor istorice, arheologiei,  

economiei, mediului, geografiei, administrației, ingineri constructori şi ingineri de reţele edilitare. 

 Urmare adreselor de nominalizare primite precum şi a recomandărilor făcute de Arhitectul 

şef al judeţului Botoșani propun o nouă componenţă a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului 

şi urbanism, conform anexei la proiectul de hotărâre. 

 Pentru optimizarea activității Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism 

supunem spre aprobare şi a unui nou Regulament de organizare şi funcţionare a acesteia. 

 Faţă de cele prezentate, supun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre în forma 

prezentată. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Doina-Elena FEDEROVICI 

 

 

 



 
DIRECŢIA ARHITECT ŞEF                         AVIZAT 

Nr.  17564 din 22.09.2022                                                    VICEPREŞEDINTE,  

                         Dorin BIRTA  

    

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul și ale Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 233/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul la nivelul consiliilor judeţene se constituie Comisia tehnică de amenajare a 

teritoriului şi urbanism, aceasta este instituită ca organ consultativ cu atribuţii de analiză, 

expertizare tehnică şi consultanţă, care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului şef.  

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botosani nr. 77/30.05.2019 a fost aprobată componenţa 

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi Regulamentului de organizare şi 

functionare a acesteia. Comisia a fost constituită ca organ consultativ cu atribuţii de analiză, 

expertizare tehnică şi consultanţă şi care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului şef.  

 Întrucât la nivelul comisiei au survenit schimbări, în urma cărora unii membrii aleși ai 

comisiei și-au pierdut funcția în virtutea cărora au fost aleși și datorită modificărilor legislative,  se 

propune încetarea prevederilor H.C.J. nr.77/30.05.2019 și aprobarea noii compotențe a Comisiei 

tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism şi Regulamentului de funcţionare a acesteia. 

Direcţia Arhitect Şef a făcut demersurile necesare pentru constituirea unei noi comisii în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 

membrii propuşi pentru a face parte din comisie sunt specialişti atestaţi din domeniul urbanismului, 

arhitecturii, monumentelor istorice, arheologiei, mediului, geografiei, ingineri constructori şi 

ingineri de reţele edilitare. 

 Urmare adreselor: nr.1902/28.01.2022 din partea R.U.R, nr.1293/19.01.2022 din partea 

O.A.R, nr.1856/27.01.2022 din partea Direcției Județene Cultură Botoşani, nr. 1903/28.01.2022 din 

partea Muzeului Judeţean Botoşani, nr. 2333/02.02.2022 din partea Primăriei municipiului 

Botoşani, nr. 3516/21.02.2022 din partea I.S.U. “Nicolae Iorga” Botoşani, nr.3769/23.02.2022 din 

partea societății Nova ApaServ S.A, nr.1857/27.01.2022 din partea A.N.A.N.P - ST Botoșani 

precum şi a recomandăriilor făcute de Arhitectul şef al judeţului Botoșani, se propune o nouă 

componenţă a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism după cum urmează: 

  

 Președinte: 

        Reprezentant Consiliul Județean Botoșani: 

                        Arhitect şef al judeţului Botoşani  -  Paul-Cristian Hruşcă - arhitect; 

 Membri: 

                   Reprezentanți Registrul Urbanistilor din România, 

                                       Titulari:       -  Octavian Dan Botez             - arhitect; 

                                       -  Mihai Tulbure                      - arhitect; 

                   Supleant:     -  Monica Gabriela Bacinschi  - arhitect; 

  Reprezentanți Ordinul Arhitecților din România, 

                                       Titulari:       -  Mircea Curteanu            - arhitect; 

                                       -  Constantin Haralamb            - arhitect; 



                                       -  Lăcrămioara Partenie            - arhitect; 

                   Supleant:     -  Ionuț Frăsinescu                   - arhitect; 

    Reprezentant Primăria municipiului Botoșani: 

                       Arhitect şef al municipiului Botoşani  -  Alexandru Agavriloae - arhitect; 

    Reprezentant Muzeul județean Botoșani: 

                   Aurel Melniciuc - arheolog, specialist arheologie; 

    Reprezentant Direcția Județeană pentru Cultură Botoșani, 

                        Marius Mihăilescu - inspector, specialist monumente istorice; 

                    Reprezentant S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, 

                       Matei Gelu - inginer, specialist rețele edilitare; 

       Reprezentant Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Nicolae Iorga“ Botoșani, 

                      Titular:         -  Mihai Cercel              - inginer; 

                    Supleant:      -  Andrei - Bogdan Rusu         - inginer; 

    Reprezentant Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, 

                                        Paul Vieru - dr.geograf, specialist calitatea mediului și geografie;  

              Reprezentant Societatea Cultural-Artistică ,,ARLECHIN “ Botoșani:  

                    Flavius-Alin Dămean   

      Reprezentant Asociația ,,Scut botoșănean” Botoșani: 

                    Ionuț-Bogdan Cărăușu 

                   Secretariat: 

                   Reprezentanți Direcția Arhitect Șef  - Compartiment Comisie tehnică: 

                                      Liliana-Florina Dănilă  - inginer, specialist drumuri. 

                                        Dănuţ Florea                 - inginer, specialist inginerie urbană; 

 

            Pentru optimizarea activității Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism 

supunem spre aprobare şi a unui nou Regulament de organizare şi funcţionare a acesteia. 

            Secretariatul comisiei va fi asigurat, conform legislaţiei în vigoare, de structura de 

specialitate din cadrul Direcţiei Arhitect Şef.  

Faţă de cele prezentate, apreciem că sunt întrunite condiţiile legale pentru promovarea şi 

înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliul Judeţean Botosani a proiectului de hotărâre în forma 

prezentată. 

 

 

 

 

 

ARHITECT ŞEF, 

arh.  Paul-Cristian Hruşcă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


