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HOTĂRÂRE  nr. 101/ 2022 

privind completarea Anexei la H.C.L. nr. 45/2022 pentru aprobarea Regulamentului  
de organizare și funcționare a Primăriei Municipiului Curtea de Argeș 

 
 

 Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș. 

 Având în vedere: 
-Referatul de aprobare nr. 25384 / 31.08.2022; 

-Raportul de specialitate  nr. 25385 / 31.08.2022; 
-Prevederile art. 129 alin. 3 lit. c din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

-Avizul Comisiei juridice, de disciplină și ordine publică.  

 În temeiul art. 139 alin. 1 coroborat cu prevederile art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ 

 
Hotărăște: 

 
Articol unic: Se aprobă completarea Anexei la H.C.L. nr. 45/2022 ce cuprinde Regulamentul de 

organizare și funcționare a Primăriei Municipiului Curtea de Argeș, după cum urmează: 

a) La secțiunea I.1. Direcție arhitect șef, Titlul – Atribuții arhitect șef, se introduc șase subpuncte având 
următorul cuprins: 

▪ Inițiază și coordonează din punct de vedere tehnic elaborarea documentațiilor de urbanism; 
▪ Analizează, avizează și propune spre aprobare consiliului local documentațiile de urbanism; 
▪ Convoacă și asigură dezbaterea lucrărilor comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și 

urbanism; 
▪ Emite avizul de oportunitate pentru documentațiile de urbanism tip PUZ; 
▪ Emite aviz pentru documentații de urbanism și amenajarea teritoriului de tip PUZ/PUD; 
▪ Emite avize de amplasament pentru lucrări de amplasare tonete și pupitre acoperite sau închise, 

destinate difuzării și comercializării presei, cărților și florilor, care sunt amplasate direct pe sol, 
fără fundații și platforme, în suprafață de maximum 12 mp, și care nu determină congestionarea 
sau blocarea traficului pietonal pe trotuar, fără racorduri și/sau branșamente la utilități urbane, 
cu excepția energiei electrice. 

b) La secțiunea I.1.1. Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului – Atribuții în domeniul 

urbanismului, se introduc două subpuncte cu următorul cuprins: 
▪ Emite adeverințe privind edificarea/extinderea/radierea construcțiilor fără autorizație de 

construire; 
▪ Emite certificatul de atestare a edificării/extinderii/radierii construcțiilor realizate în baza 

autorizației de construire/desființare, sau pentru cele realizate anterior lunii august 2001. 
c) La secțiunea I.1.6. Birou comercial și de administrare a domeniului public și privat - Șef birou - 

Atribuții,  se introduc patru subpuncte, după cum urmează: 

35. Emite acordul administratorului drumului pentru executarea de branșamente; 
36. Emite autorizațiile de amplasare și/sau acces în zona drumului; 
37. Emite avizele de ocupare a domeniului public cu căi suplimentare de acces; 
38. Emite avizele de intervenție pe domeniul public. 

 

 Contrasemnează 
   Președinte de ședință                                              Secretar  general al municipiului 

            ȘTEFAN DUMITRACHE                                                    ISABEL JANINA ZARIOIU 
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