
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HorARAnr
pentru aprobarea componenlei comisiei tehnice de

amenajare a teritoriului gi urbanism a Judelului Buzdu- formi actualizatd -

Consiliul Judetean Buzdu;
Av6nd in vedere:
- expunerea.. de rnotive a Pregedintelui Consiliului Judegean Buzfiu,

inregistrat5 ta nf. B4L5/20.06.20t7 ;- raportul Direcliei pentru amenajarea teritoriului 9i urbanism
inregistrat la nr. B4L6/2O.OO.ZO|Z ;-- avizul de legalitate al Secretarului Judelului BuzEu dat pe proiectul
de hot5r6re;

- rapoartele comisjilor de specialitate ale Consiliului Judelean BuzEu
anexate la hot5rrSre;

- prevederile Legii nr. 50/L991 privind autorizarea execut5rii
lucr5rilor de construclii, republicatS, cu modific5rile gi complet|rile
ulterioare;

- prevederile art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului gi urQanism, cu modific5rile gi complet5rile ulterioa16,

tn temeiul art. 91, 5lin.(r) tit. ,,f" gi art.9i din Legea nr. 2t5/2ool a
administratiei publice lobale, republicatS, cu modific}rile gi complet5rile
ulterioare,

vv
HOTARA$TE:

Art. 1. Se aprobE componenla Comisiei tehnice de amenajare a
teritoriului gi urbanism - formd actuarizat5, dupb cum urmeazd:

Pregedinte: - Lungp Romeo Daniel

Inlocuitgr

- Petre Adrian Robert

Vicepregedinte al Consiliului
Judetean Buzdu;

Vicepregedinte al Consiliului
Judetean BuzEu;



Vicepregedinte:

Secreta r:

Membri :

- Popovici Maria

inlocuitor

- Mihalache Doina

- Bedreagi Raisa

tnlocuitor

- Bostan CEIElina

- Dodan CdtElina Ileana

- Mihalache Doina

- Piron Nicolae

f nlocuitor

- Iamandei Nicusor

- Magazin Teodosia
Carmen

tnlocuitor

- Tomoiu Ana

- Militaru Liana Monica

tnlocuitor

- Mihai Cristian Mironescu

$ef serviciu, Direc[ia pentru
amenajarea teritoriului gi
urbanism;

Consilier, Directia pentru
amenajarea teritoriului gi
urbanism;

Consilier, Directia pentru
amenbjarea teritoriului gi
urbanism;

Consilier, Directia pentru
amenajarea teritoriului gi
urbanism;

Consilier, Directia pentru
amenajarea teritoriului gi
urbanism;

Consilier, Directia pentru
amenajarea teritoriului gi
urbanism;

$ef birou, Direclia juridicE gi
administrafie publicd localS;

Consilier juridic, Direclia
juridicE 9i administra[ie
public5 localS;

Ordinul Arhiteclilor din
RomSnia - Filiala TeritorialS
Muntenia Sud-Est;

Ordinul Arhitecfilor din
Rom6nia - Filiala TeritorialS
Muntenia Sud-Est;

Registrul Urbanigtilor din
Rom6nia;

Registrul Urbanigtilor din
Rom6nia;



- Stanciu Veronica
Cristina

tnlocuitor
- Andrei Sorin Ionel

- Marin Mirela

tnlocuitor

- Dumitru Rodica

- Iosif Dumitru

tnlocuitor

- LEptoiu Matei

- Bidicu Oplimpia-Doina

inlocuitor

- Kallo Magdalena

- Citoi Constantin

tnlocuitor

- Cogconea Tanfa

- Lupu Tatiana

tnlocuitor
- Enescu Daniil Traian

- Chiri!5 Rdzvan

inlocuitori
- Radu Liliana

- Zanea Mihaela

Consilier, Direclia pentru
adm in istra rea patri moniului
9i investi!ii;

Consilier, Direclia pentru
admin istrarea patrimon iu I ui
gi investitii;

Director executiv, Agentia
pentru Protectia Mediului
BuzSu;

consilier, Agentia pentru
Protectia Mediului BuzHu ;

Director teh n ic, Ad ministratia
BazinalS de ApE Buzdu-
Ialomita;

Inginer 9ef, Sistem de
Gospoddrire a Apelor Buz5u;

Director, Oficiul de Cadastru
9i Publicitate ImobiliarE
BuzEu;

Inginer sef, Oficiul de
Cadastru 9i Publicitate
ImobiliarE Buzdu;

Director executiv, Direc[ia
judeleanb pentru CulturE
BuzEu;

Consilier, Directia judeleanE
pentru CulturE BuzEu;

Consilier, Direclia pentru
agriculturE judeleanE BuzEu ;

Consilier, Direc[ia pentru
agriculturE judeleanE BuzEu;

Adjunct al gefului Secliei
Drumuri Na[ionale BuzEu;

Inginer, Sectia Drumuri
Nalionale BuzEu;
Inginer, Sec[ia Drumuri
Na[ionale Buzdu;



- ranculescu cristian Asociafia ingineriror
constructori din Rom6nia -
filiala BuzEu.

Art' 2' Pe data prezentei, art. 1 din HotE16rea Consiliului JudeleanBuz5u nr. 276/2016 igi inceteaz5 aplicabilitatea.

Art' 4. Secretarul Judelului BuzEu va asigura comunicarea hotd16riiautoritSlilor, institu!iilor gi persoanelor interesate precum gi publicarea pesite-ul autorit5tii judefene.

PRE$EDINTE,

PETRE.

Nr.151
BUZAU , 29 rUNrE 2OL7

Hotdr6rea a fost adoptatd cu 31 voturi- abtineri de cei 31 consilieri judeleni prezenli.

CoN-T.fr}isEM N EAZA,
SECRETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI - LAURENTIU GAVRILA

,,p€htru", - voturi ,,impotrivi,,,



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE$EDINTE

Nr. 8415/2O.O6.ZOL7

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotdrAre pentru aprobarea componenfeicomisiei tehnice de amenajare a tlritoriurui gi uioanism aJudeturui Buzdu - formd actuari zita

conform art. 37 din Legea nr. 3so/2001, comisia tehnicd deamenajare a teritoriului si urbanismului este organ consultativ cuatribulii de a nalizd, expertizS tehnicS !i .onrultantS care asigurSfundamentarea tehnicd a avizutui arhitectuiri ;;. '-
La propunerea serviciului de specialitate al consiliuluiJudefean Buzdu, rudnd act de modiFic5ri -u - pn:rrre ra uniireprezentanli ai institu[iilor 9i organismetor profesionale

desemnali in Comisia tehnicS, qna ini;iat proiectul de hotd16re pecare il supun dezbaterii gi aprobdrii plenrlri O"liberativ judetean.

PRE9EDINTE,

PETRE.EMANOIL NEAGU



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
Direcgia pentru amenajarea

teritoriului si urbanism

Nr. 841G/ 2O.O6.2OL7

RAPORT
la proiectul de hot5r6re pentru aprobarea componenleicomisiei tehnice de amenajare a teritoriurui gi urbanism aJudelurui Buzdu - formd actuarizaia

Actuarizarea componenfei comisiei tehnice de amenajarea
teritoriului 9i urbanism este determinatS de noi nominalizdri ale
unor institu[ii 9i organisme profesionale ce participd in aceastd
com isie.

Pentru asigurarea functiondrii acestui organism consultativ
in condifii de qvorum legal, considerdm oportun 9i necesar
proiectul de hot5r6re initiat.

pt. ARHITECT gEF,
gEF SERVTCTU

MARIANA POPOVICI
J

cuY


