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Regulamentul de organizare şi funcŃionare al Comisiei Tehnice de Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului (C.T.U.A.T.) 

 
 
 

A. GENERALITĂłI 
 

Art. 1: Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajare Teritoriu (denumită în continuare 

C.T.U.A.T.) este un organism consultativ cu atribuŃii de avizare, expertiză tehnică şi 

consultanŃă de specialitate. 

 
Art. 2: C.T.U.A.T. funcŃionează pe lângă compartimentul specializat din cadrul 

Primăriei Sectorului 6, în baza prezentului Regulament, aprobat de Consiliul Local 

Sector 6. 

 
Art. 3: Durata activităŃii C.T.U.A.T. este de 24 luni de la data aprobării componenŃei 

acesteia prin Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 6. La sfarşitul perioadei de 24 

luni, Primarul Sectorului 6 va evalua activitatea membrilor acestei comisii şi va propune 

Consiliului Local al Sectorului 6 păstrarea sau modificarea componenŃei C.T.U.A.T. 

pentru următoarele 24 luni. 

 
   B. ATRIBUłII  
 

Art. 4: C.T.U.A.T. sprijină compartimentul specializat din cadrul Primăriei Sectorului 6 

în domeniul acestuia de activitate. 

 
Art. 5: C.T.U.A.T. analizează şi avizează documentaŃiile şi reglementările de urbanism 

şi amenajarea teritoriului ce urmează a fi înaintate de compartimentul specializat din 

cadrul Primăriei Sectorului 6 către Consiliul Local al Sectorului 6 spre aprobare. 

 
  C. ORGANIZARE 
 

Art. 6: C.T.U.A.T. este compusă din minim 5 membri, maxim 9 membri, specialişti în 

domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi activităŃii de proiectare, propuşi de 

către Primarul Sectorului 6 pe baza de Curriculum Vitae. 

             SalariaŃii Primăriei Sectorului 6 nu pot fi membri ai C.T.U.A.T.. 

            AdministraŃia locală sau centrală poate avea cel mult doi reprezentanŃi în 

C.T.U.A.T., cu condiŃia de a nu avea o altă funcŃie retribuită de Primăria Sectorului 6. 

            Membrii Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ai Consiliilor Locale 

ale sectoarelor nu pot fi membri ai C.T.U.A.T.. 

 

 

 

 



 

 
Art. 7: La şedinŃele şi acŃiunile C.T.U.A.T. pot fi invitaŃi directori şi şefi de servicii din 

cadrul Primăriei Sectorului 6, ai Primăriei Municipiului Bucuresti, specialişti ai 

Centrului de Planificare Urbană şi Metropolitană Bucureşti, reprezentanŃii Oficiului 

NaŃional de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, ai M.D.R.T., consilieri locali, alŃi 

specialişti sau reprezentanŃi ai organizaŃiilor si instituŃiilor implicate în domeniu. 

 
   D. FUNCłIONARE 
 

Art. 8: C.T.U.A.T. îşi desfasoară activitatea prin şedinte programate în funcŃie de 

materialul supus analizei, pe baza unui program, conŃinând lista documentaŃiilor 

specifice propuse pentru analizare la propunerea Arhitectulului Şef al Sectorului 6. 

 
Art. 9: Convocarea membrilor şi a invitaŃilor se face cu minim 3 zile înainte de către 

Arhitectul Şef, prin Secretariatul Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu. 

Nominalizarea invitaŃilor se face de către Arhitectul Şef sau membrii C.T.U.A.T.. 

 
Art. 10: ŞedinŃele C.T.U.A.T. se desfăşoară în prezenŃa majorităŃii simple a membrilor 

comisiei. 

Adoptarea concluziilor comisiei se face prin votul deschis al majorităŃii simple a 

membrilor prezenŃi. 

 
Art. 11: Membrii C.T.U.A.T. autori de documentaŃii nu participă la votarea concluziilor 

legate de propriile lucrări. 

 

Art. 12: ConŃinutul deliberărilor va fi notat de către persoană desemnată să asigure 
secretariatul C.T.U.A.T. într-un registru ce se va păstra de către Arhitectul Şef al 

Sectorului 6 şi compartimentul specializat din subordine. 

 
Art. 13: DocumentaŃiile proiectelor de hotărâri pentru aprobarea planurilor de urbanism 

de detaliu, avizate anterior de C.T.U.A.T. şi de Comisia Urbanism, Lucrări Publice şi 

ProtecŃia Mediului din cadrul Consiliului Local Sector 6, vor fi înaintate 

Compartimentului AsistenŃă Tehnică a Consiliului Local. 

 
  E. DISPOZIłII FINALE 
 

Art. 14: Consiliul Local al Sectorului 6, la propunerea Primarului Sectorului 6, va putea 

aplica măsura revocării calitaŃii de membru al C.T.U.A.T., fară o procedură prealabilă, 

pentru urmatoarele motive: 

        • Absentarea repetată, nemotivată, la mai mult de două şedinŃe consecutive; 

        • Avizarea favorabilă a unor documentaŃii făra respectarea regulamentelor de 

urbanism şi a legislaŃiei specifice; 

        • Nerespectarea deciziilor administraŃiei publice locale şi a legilor tării. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Ioana Mihaela Neacşu 

 
 


