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PROIECT DE HOTARARE
privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului §i urbanism din cadrul Consiliului
Judetean Iasi
Consiliul Judetean
Avand in vedere :
Expunerea de motive la proiectul de hotarare privind constituirea Comisiei tehnice de
amenajarea teritoriului si urbanism din cadrul Consiliului Judetean Iasi, prezentata de catre
Pre§edintele Consiliului Judetean Iasi in calitate de initiator, inregistrata cu nr.
Raportul de specialitate privind constituirea Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului
si urbanism din cadrul Consiliului Judetean Iasi, elaborat de catre Directia Arhitect $ef, inregistrat
cu nr.
Avand in vedere adresa nr. 13299/688 din 27.04.2016 a Registrului Urbani§tilor din
Romania — Biroul Teritorial Nord-Est,
Avand in vedere adresa nr. 6831 din 08.03.2017 a Filialei Iasi a Ordinului Arhitectilor
din Romania,
Avand in vedere adresa nr. 4666/16.02.2017 a Directiei Judetene pentru Cultura Iasi,
Avand in vedere adresa nr. 5881/28.02.2017 a Facultatii de Constructii si Instalatii din
cadrul Universitatii Tehnice « Gheorghe Asachi » din
Avand in vedere adresa nr. 6220/02.03.2017 a Academiei Romane — Filiala
Avand in vedere adresa nr. 12240/20.04.2018a Uniunii Arhitectilor din Romania,
Avand in vedere adresa nr. 11566/16.04.2018 a Directiei Arhitect Set
Avand in vedere prevederile art.37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului §i urbanismul,
Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 233/2016 al Ministerului Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
350/2001;

Document creat la Directia Arhitect 5ef
Serviciul U.A.T.

2
Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executArii lucrarilor
de constructii, cu modificarile §i completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa
pentru elaborarea actelor normative, cu modificArile §i completarile ulterioare;
In temeiul art. din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica

cu

modificArile §i completArile ulterioare :
HOTARASTE :
Art.l. Se aproba constituirea Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului urbanism din cadrul
Consiliului Judetean Ia§i, componenta acesteia i regulamentul de organizare

functionare,

prevazute in Anexa parte integrant:I din prezentul proiect de hotArare.
Art.2. Punerea in aplicare a prevederilor prezentului proiect de hotarare va fi asigurata de Directia
Arhitect Sef din cadrul Consiliului Judetean Ia4i.
Art.3. Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatiile cu Consiliile Locale, Consilieri Judeteni
PresA va comunica in copie prezenta hotarare :
a) Institutiei Prefectului Judetului
b)Directiei Arhitect Sef
c)Registrului Urban4tilor din Romania-Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Nord-Est,
Ordinului Arhitectilor din Romania-Filiala Iasi, Directiei Judetene pentru Cultura la i, Academiei
Roman Ia§i-Centrul de Istorie Civilizatie Europeana, Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi"
14-Facultatea de Constructii Instalatii.
DatA astAzi,

2018

PRESEDINTE,
Dr. Ing. Maricel POPA
iky

Vizat pentru legalitate,
I

SECRETARUL JUDETULUI,
Lacramioa,ra VERNICA

ARHITECT SEF,
Arh. Ana-Maria TIRZIU
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea $i legalitatea ocmirii acestui Inscris official

SEF"SER CI U.A.T.,
Arh. Anca M

SCU

bni asum responsabilitatea pentru fund
corectitudinea gi legalitatea Intocmith acestu

ficial
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Componenta Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism din
cadrul Consiliului Judetean Iasi

Membri:
1. Arh. Nistor Sorin — R.U.R. Iasi
2. Arh. Iulian Vagner — O.A.R. Ia§i
3. Arh. Ignatel Alexandru Christian — Uniunea Arhitectilor din Romania
4. Arh.Comeliu Ciobangu — din partea Directiei Judetene pentru Cultura Ia§i
5. Prof.univ.dr.ing. Irina Baran —Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Iasi-Facultatea de
Constructii §i Instalatii
6. Arh. Alin Enver Hoblea — Facultatea de Arhitectura „G.M.Cantacuzino" Ia§i
7. Arheolog expert Stela Cheptea - Academia Romans-Filiala Ia§i, Centrul de Istorie §i Civilizatie
Europeana

Membri supleanti:
1.
2.

Brindu§escu Bogdan Narcis — O.A.R. Ia§i
Poiana Daniel Lucian — R.U.R. Ia§i

Regulamentul de organizare si functionare a
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Regulamentul de organizare si functionare a
Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului qi Urbanism

A. Dispozitii generale
Art. 1
Comisia Tehnica de Amenajarea Teritoriului si Urbanism (dentunitd in continuare prescurtat
C.T.A.T.U.) este un organ consultativ cu atributii de analiza, expertizare tehnica si consultantA, care
asigurd fundamentarea tehnica a avizului arhitectului sef.
Comisia este organizata in aplicarea prevederilor legale din domeniul urbanismului si
amenajdrii teritoriului, cu scopul imbundatirii calitAtii deciziei referitoare la dezvoltarea spatiald
durabild a judetului
Art. 2
C.T.A.T.U. functioneazd pe langd Directia Arhitect $ef din cadrul Consiliului Judetean Iasi in
baza prezentului regulament, aprobat de plenul Consiliului Judetean
Art. 3
Durata activitatii C.T.A.T.U. este de 4 ani de la data aprobarii componentei acesteia prin
Hotdrare a Consiliului Judetean
La sfarsitul perioadei de 4 ani se va propune spre aprobare Consiliului Judetean Iasi pastrarea
sau modificarea componentei C.T.A.T.U. pentru urmatoarea perioadd.
Art. 4
Membrii comisiei au obligatia exercitarii mandatului cu respectarea urmatoarelor principii:
- respectarea si aplicarea corectd a legislatiei specifice domeniului;
- prioritatea interesului public;
- asigurarea egalitAtii de tratament a cetatenilor prin aplicarea aceluiasi regim juridic si tehnic in
situatii identice sau similare;
- profesionalismul, prin indeplinirea mandatului cu responsabilitate, competentd, eficienta,
corectitudine si constiinciozitate;
- impartialitatea si independenta, care obliga la o atitudine obiectivd, neutrd fatA de once interes
politic, economic, religios sau de altd naturd in exercitarea mandatului;
- integritatea morald.
B. Atributii
Art. 5
C.T.A.T.U. sprijina activitatea arhitectului-sef al Judetului Iasi in domeniul acestuia de
activitate, asigurand fundamentarea tehnica de specialitate in vederea luarii deciziilor.
Art. 6
C.T.A.T.U. fundamenteazd din punct de vedere tehnic emiterea de care arhitectul-sef a
avizelor pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism aflate in competenta de
avizare a Consiliului Judetean, precum si a punctelor de vedere pentru studiile de fundamentare
(studii de circulatie, locuire, protectia mediului, zone protejate etc.) sau alte studii tehnice care
necesitd o analiza de specialitate.
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C. Organiza re
Art. 7
C.T.A.T.U. este compusd din speciali§ti din domeniul urbanismului §i amenajdrii teritoriului §i
alte domenii profesionale, propu§i de catre Pre§edintele Consiliului Judetean Iasi pe baza
recomandArilor asociatiilor profesionale §i ale arhitectuluilef, solicitate in acest sens.
Comisia este coordonatA de un pre§edinte ales de catre membrii acesteia.
Secretarul C.T.A.T.U. este, de asemenea, ales de care membrii comisiei.
Art. 8
La §edintele C.T.A.T.U. participA arhitectullef §i angajatii din cadrul serviciului de specialitate
desemnati sd asigure secretariatul comisiei. In functie de complexitatea documentatiilor, la §edintele
C.T.A.T.U. pot fi invitati directori, §efi de servicii/birouri §i coordonatori compartiment, consilieri,
reprezentanti ai Oficiului de Cadastru §i Publicitate Imobiliard, ai Inspectoratului Judetean in
Constructii, alti speciali§ti sau reprezentanti ai institu;iilor §i organizatiilor implicate in domeniu
precum §i proiectantii lucrdrilor supuse analizei comisiei.
D. Functionare
Art. 9
Cererile de avizare a documentatiilor se depun la Consiliul Judetean Iasi de catre
beneficiari/solicitanti, pentru amplasamente concrete, indicate in cadrul unitatilor administrativ
teritoriale (comune, ora§e, municipii), urmand a fi analizate de care speciali§tii din cadrul Directiei
Arhitect Sef — Serviciul Urbanism §i Amenajarea Teritoriului, care vor promova documentatiile
complete spre analiza in C.T.A.T.U., cu Inscrierea unui punct de vedere pe opisul solicitArilor §i
elaborarea unui referat privind indeplinirea cerintelor legale necesare
Art. 10
C.T.A.T.U. i§i desfa§oard activitatea in §edinte programate in functie de materialele supuse
analizei, pe baza unei ordini de zi cuprinzand lista documentatiilor Inaintate spre analizA, la
propunerea Arhitectului Sef al judetului Iasi.
Ordinea de zi elaborate de structura de specialitate din subordinea Arhitectul Sef al judetului
Iasi este transmisa pe e-mail membrilor C.T.A.T.U. cu cel putin 48 de ore Inainte de data §edintei.
Pe ordinea de zi pot fi incluse §i documentatii in vederea consultdrii prealabile.
Art. 11
Atat convocarea membrilor §i a invitatilor cat §i secretariatul comisiei se asigurd prin grija
Arhitectului Set; cu sprijinul angajatilor din subordine.
Art. 12
Sedintele C.T.A.T.U. se desfd§oard in prezenta majoritatii simple a membrilor comisiei.
Adoptarea concluziilor comisiei se face prin votul deschis al membrilor prezenti. In caz de
balotaj, votul pre§edintelui de §edintd este hotArator.
Prezentarea lucrArilor/documentatiilor se face de catre structura de specialitate din cadrul
Consiliului Judetean Iasi sau, in anumite cazuri, de catre proiectant.
Dupd prezentare se da cuvantul membrilor C.T.A.T.U., care pot cere precizari, face observatii
§i recomanddri sau propune amendamente.
In procesul-verbal al §edintei se consemneazA rezumatul discu;iilor §i concluziile la fiecare
subiect in parte.
Concluzia dezbaterii, formulatA de pre§edintele de §edintA, aprobatA prin vot de membrii
C.T.A.T.U. (consemnandu-se voturile pentru, impotrivd §i abtinerile), se mentioneaza in procesulverbal, care se semneazd de toti membrii prezenti la §edintd.
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In cazul in care nu se intn.meste un vot favorabil de minimum jumAtate plus unu din cvorum,
documentatia se respinge argumentat.
In urma analizArii concluziilor comisiei, serviciul de specialitate procedeazA astfel:
- intocmeste avizul prealabil de oportunitate, avizul emis de ate arhitectului-sef pentru
documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism aflate in competenta de avizare a Consiliului
Judetean, care poate fi favorabil sau favorabil cu recomandAri si/sau conditii;
- intocmeste comunicarea rezultatelor in cazul documentatiilor analizate in cadrul consultArilor
prealabile;
- intocmeste adresa de comunicare cAtre solicitant/beneficiar referitoare la cerinlele C.T.A.T.U.
privind completarea documentatiei;
- intocmeste punctul de vedere al comisiei cu privire la problemele diverse supuse analizei acesteia.
Conditiile din avizele C.T.A.T.U. vor fi introduse obligatoriu in fazele urmatoare de proiectare,
recomandArile din avize nefiind facultative pentru beneficiar si/sau pentru proiectant.
Art. 13
La sedintele de avizare ale C.T.A.T.U. nu pot participa la discutarea si votarea concluziilor acei
membri care au contribuit direct sau indirect, prin sot/sotie on rude de gradul I, la realizarea
documentatiilor/proiectelor supuse avizArii, precum si in cazul in care au relatii cu caracter
patrimonial cu persoanele fizice on juridice ce au calitate de beneficiari.
Pot participa la sedintele C.T.A.T.U. si proiectantii elaboratori ai documentatiilor numai pentru
a-si prezenta proiectele supuse analizei.
Dupa sustinerea documentatiilor, proiectantii nu pot participa la deliberArile din cadrul
sedintelor.
Persoanele invitate, specialistii din alte institutii/organizatii precum si alti participanti la
sedintele C.T.A.T.U. nu au drept de vot.
Art. 14
Continutul deliberari lor (rezumatul di scuti ilor la fiecare subiect), absentele
motivate/nemotivate si rezultatul votului vor fi consemnate de ate secretariatul comisiei intr-un
registru de procese-verbale, care va fi pastrat de cAtre Arhitectul Sef al judetului
Registrul de procese-verbale va fi pus la dispozitie spre consultare Comisiei de organizare si
dezvoltare urbanistica, realizarea lucrArilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia
mediului, ecologie si patrimoniu din cadrul Consiliului Judetean Iasi si va putea fi consultat de
membrii C.T.A.T.U., de functionarii Serviciului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul
Consiliului Judetean Iasi implicati in procedura de verificare, de conducerea Consiliului Judetean
Iasi precum si de organele si institutiile abilitate prin lege.
Art. 15
In cadrul procedurii de avizare a documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism se vor
utiliza formularele tipizate din Anexa 1 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului si urbanismul, aprobate prin Ordinul nr. 233 din 26 februarie 2016.
Art. 16
Propunerile de avizare ale C.T.A.T.U., emise in conditiile legii, pe baza analizei documentatiei
complete, pArti scrise si desenate, inclusiv acorduri/avize/studii de fundamentare, corespunzator
fazei de avizare, care cunt verificate de Serviciul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul
Consiliului Judetean Iasi, se concretizeaza in elaborarea avizului arhitectului-sef pentru categoriile
de documentatii aflate in competenta de avizare a Consiliului Judetean.

E. Dispozitii finale
Art. 17
Calitatea de membru al C.T.A.T.U. inceteazA in urmatoarele situalii:
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a)
b)
c)
d)

incheierea valabilitAtii mandatului;
incalcarea prevederilor legale i a prezentului regulament;
absenta nemotivatA de la 3 §edinte consecutive sau 4 absente nemotivate pe an;
renuntarea din proprie initiative la mandat, comunicatA in scris Pre§edintelui Consiliului
Judetean Ia.i;
e) retragerea motivate a mandatului membrului C.T.A.T.U. de care institutia care 1-a
desemnat;
f) deces;
g) and in urma unei hotAthri judecatore§ti definitive i irevocabile este condamnat pentru una
din faptele prevazute §i sanclionate in legatura cu exercitarea profesiei;
h) alte situatii prevAzute de legislatia in vigoare.
Art. 18
Consiliul Judetean Ia§i, la propunerea Pre§edintelui, va putea aplica mAsura revocarii calitatii
de membru al C.T.A.T.U., Para o procedura prealabilA, pentru absentarea repetatA §i nemotivatA de
la Sedintele comisiei sau pentru alte motive temeinic justificate.
Art. 19
Prezentul regulament se completeazA de drept cu prevederile actelor normative in vigoare.
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Nr. ./2341-1 /
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De acord sä se supuna dezbaterii
•
plenului Consiliului
PRES/.
Dr. Inge' L : •

RAPORT DE SPECIALITATE
la proicctul de hotarare privind constituirea Comisiei tehnice de
urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ia§

'arca erit riului §i
IA $1

Conform art. 37 alM. (1) din Legea nr. 350/2001, „in scopul imbunatAtirii calitAtii deciziei
referitoare la dezvoltarea spatiala durabilA, in coordonarea pre§edintilor consiliilor judetene §i a
primarilor de municipii §i orate, respectiv a primarului general al municipiului Bucure§ti se
constituie Comisia tehnicA de amenajare a teritoriului i urbanism, ca organ consultativ cu atributii
de analiza, expertizare tehnica §i consultantA, care asigurA fundamentarea tehnica a avizului
arhitectuluilef'. Avizul arhitectuluijef este un aviz tehnic care nu se supune deliberArii consiliului
judetean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucure§ti, dui:4 caz.
In activitatea lor, arhitectii-§efi sunt sprijiniti de Comisia tehnica de amenajarea teritoriului
urbanism, comisie cu rol consultativ care asigura fundamentarea tehnica de specialitate in vederea
luarii deciziilor.
Comisia tehnica de amenajarea teritoriului §i urbanism este formatA din speciali§ti din
domeniul amenajarii teritoriului §i al urbanismului §i alte domenii profesionale, secretariatul
comisiei fiind asigurat de angajati din cadrul Serviciului Urbanism Amenajarea Teritoriului.
Componenta nominalA a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului Si urbanism §i
regulamentul de organizare i fimctionare se aprobd de consiliul judetean, consiliul local municipal,
ora§enesc, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucure§ti, la propunerea prqedintelui
consiliului judetean, a primarului, respectiv a primarului general al municipiului Bucurqti, pe baza
recomandarilor asociatiilor profesionale din domeniul amenajArii teritoriului, urbanismului,
constructiilor, institutiilor de invatamant superior §i ale arhitectuluilef.
Avand in vedere nominalizArile asociatiilor profesionale din domeniul amenajArii teritoriului
§i urbanismului, arhitecturii, monumentelor istorice, arheologiei, constructiilor precum Si cele ale
institutiilor de invatAmant superior *i ale arhitectuluilef, propunem urmAtoarea components a
Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului Urbanism:
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1. Arh. Nistor Sorin — R.U.R. Iasi
2. Arh. Iulian Vagner — O.A.R. Iasi
3. Arh. Ignatel Alexandru Christian — Uniunea Arhitectilor din Romania
4. Arh.Corneliu Ciobanaw — din partea Directiei Judetene pentru Cultura Iasi
5. Prof.univ.dr.ing. Irina Baran —Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Ia.5iFacultatea de Constructii Instalatii
6. Arh. Alin Enver Hoblea — Facultatea de Arhitectura „G.M.Cantacuzino" Iasi
7. Arheolog expert Stela Cheptea - Academia Romans-Filiala Iasi, Centrul de Istorie
§i Civilizatie Europeans
Membri supleanti:
1. Brindu§escu Bogdan Narcis — O.A.R.
2. Poiana Daniel Lucian — R.U.R.

Secretariatul comisiei va fi asigurat de care angajati din cadrul Serviciului Urbanism
Amenajarea Teritoriului.
Fats de cele de mai sus, propunem plenului Consiliului Judetean Iasi spre aprobare
componenta Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului i urbanism din cadrul Consiliului Judetean
Ia§i, precum i Regulamentul de organizare functionare a Comisiei Tehnice de Amenajarea
Teritoriului §i Urbanism conform anexei, parte integranta din prezentul proiect de hot:Aram.
Anexam proiectul de hotarare.
ARHITECT SEF,

$EF SERVICIU

Arh. Ana-Maria TIRZIU

Arh. Anca MIHA

Imi asum responsabili tea corectitudinii §i
legalitatii,In solid cu ttocmitorul Inscrisului

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
legalitatea Intocmirii acestui Inscris oficial 2ex, Cri

titudinea,
dna Gabriela

imi asum responsabilitatea
legalitAtii,in solidar cu intocmi

nii
sului
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EXPUNERE DE MOTIVE
la Proiectul de hotariire privind constituirea Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si
urbanism din cadrul Consiliului Judetean Iasi

Conform art. 37 din Legea nr. 350/2001, „in scopul imbunatAtirii calitAtii deciziei referitoare
la dezvoltarea spatiald durabila, in coordonarea presedintilor consiliilor judetene si a primarilor de
municipii si orase, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti se constituie Comisia
tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism, ca organ consultativ cu atributii de analiza,
expertizare tehnica si consultantA, care asigurA fundamentarea tehnica a avizului arhitectului-sef.
Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism sprijina activitatea arhitectului-sef al
judetului Iasi, asigurand fundamentarea tehnica de specialitate in vederea luArii deciziilor, si este
formatA din specialisti din domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului si alte domenii
profesionale, secretariatul comisiei find asigurat de structura de specialitate din subordinea
arhitectului-sef.
Componenta nominalA a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism si
regulamentul de fimctionare se aproba de consiliul judetean, consiliul local municipal, orAsenesc,
respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, la propunerea presedintelui consiliului
judetean, a primarului, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti, pe baza
recomandArilor asociatiilor profesionale din domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului,
constructiilor, institutiilor de invatAmant superior si ale arhitectului-sef.
Fata de cele prezentate, propun plenului Consiliului Judetean Iasi spre aprobare Proiectul
de hotarare privind constituirea Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si urbanism din
cadrul Consiliului Judetean Iasi.

PRE$EDI
Dr. Ing. Ma •
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COMISIA DE URBANISM
Nr. 4,Z0

Nr. de exemplare :2
Exemplar nr.

3 S-/ lg. oY. 2018

Referitor la: avizul prig ind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si
Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Iasi

Avand in vedere Expunerea de motive la Proiectul de hotarare

privind constituirea Comisiei

Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Iasi, ce a fost
de Urbanism din data de 18 aprilie 2018, Comisia a avizat favorabil
prezentata in sedinta Comisiei
propunerile prezentate in sedinta, urmand sa se decida componenta C.T.A.T.U.

SECRETAR,
loan STO A

PRE$ED1NTE,
Cristian STANCIU

ARHITECT $EF,
Ana Mar' TIRZIU

Document creat la Direclia Arhitect $ef
Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului
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Catre
Consiliul Judeean Iasi
In atentia
Domnului Presedinte dr. ing. Maricel Pori
Ref.: Constituirea Comisiei Tehnice de Amenat ire a Teritoriului
§i Urbanism

Avand in vedere solicitarea dumneavoastra u nr. 6123 din
01.03.2017 cu privire la nominalizarea unor arhitecti cein cadrul Filialei
Iasi a Ordinului Arhitectilor din Romania, pentru a tace parte din
Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului

Urt-inism ce va fi

infiinlata la nivelul Consiliului Judelean Iasi, organ- consultativ cu
atribupi de analiza, expertizare tehnica

consultanta, va facem

cunoscuta lista colegilor nostri nominalizO, dupa cum ormeaza:
1. Arh. Ana-Karyna Dornescu
2. Arh. lulian Vagner

Pentru completarea comisiei, in caz de ihserAe, este
nominalizat ca membru supleant:
3. Arh. Bogdan Narcis Brindusescu
:u stima,
Presedinte OAR 14
Mihu Corneliu Driscu
arhitect
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MINISTERUL CULTURII SI IDENTITATII NATION ALE Z
DIRECTIA JUDETEANA PENTRU CULTU RA I i sl

a

Nr.436/16.02.2017

CATRE:
CONSILIUL JUDETEAN
DOMNULUI PRESEDINTE DR. ING. MAI< ICEL POPA

In urma adresei dumneavoastra cu nr. 4567/16.02.2: ) 1 7, inregistrata la institutia
noastra cu nr. 436/16.02.2017, vä comunicam ca Directia . udeteand pentru Cultura
nominalizeaza pe domnul Arh. Cornehu Ciobinalu, specialist atestat Ministerul
Culturii si Identitatii Nationale, pentru a face parte din Coi -Asia Tehnica de Amenajarea
Teritoriului si Urbanism.

Cu deosebit respect,

DIRECI )R EXECUTIV
BABII

Bvd. Stefan cel Mare 69, 70075,14, Romania 0 Tel: 0232-255991 *Fax: 0232-25, .352 • email: contact©maitiai.djc.ro
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UNIVERSITATEA TEHNICA „GHEORGHE ASACHI ' DIN 1A.$1
FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI INSTALATH
Str. Prof.dr.doc. Dimitrie Mangeton, nr. 1,14, cod 7)305D
Tel: 0232278683, 0232254638, Tel/Fax. 023223+ •60
E-mall:decanat@ce.tWasi.ro, Web: www.ce twa .e
Nr.394/21.02.2017

Catre,
CONSILlUL JUDETEAN IASI

Urmare adresei dumnevoastra nr. 4561/16.02.2017, privvid nominalizarea unui
specialist pentru constituirea Comisiei Tehnice de Arntlajarea Teritorlului
Urbanism, Facultatea de Constructii
Instalatii propune pe doamna
prof.univ.dr.ing. Irina Baran, tel. 0724063678, email irina baran@yahoo.com .
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Se :retar ef facultate,
ir g. Florea Mariana

ACADEMIA ROMANA - FILIALA IASI
CENTRUL DE ISTORIE $1 CIVILIZATIE EUROPEANA
Aleea M. Sadoveanu nr. 3 - IASI
Tel./Fax: 0232/212441
stela_cheptea@yahoo.com
i.-;
Nr. 16/02. 03.2017
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Cate
CONSILIUL JUDETEAN IASI
Doamnei Arhitect $ef, Ana-Maria lirziu

Referitor la adresa Dumneavoastra nr. 4560/16.( 2.2017, prin care eram
solicitati sA indicam un specialist in domeniul arheologiei, pentru a face pane
din Comisia Tehnica de Amenajarea Teritoriului si lIrbanism de la nivelul
Judetului Iasi, va propunem a accepta candidatura subsemnatei, dr. Stela
. Cheptea, CS I, arheolog expert.
Cu deosebita consideratie,

)1RECTOR,
Dr. Stela Cheptea

ROMANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI
Bulevardul Stefan cel Mare Sfant, nr.69, cod. 700075, Ia§i
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro
ARHITECT $EF

Nr. 11566 / 16.04.2018

Avand in vedere prevederile art. 37 alin. (3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului §i urbanismul, propun ca din Comisia Tehnica de Amenajarea Teritoriului Urbanism
sä &ca parte domnul arhitect Alin Enver Hoblea, cadru didactic la Facultatea de ArhitecturA
„G.M.Cantacuzino" la§i.

Arhitect Set
Arh. Ana-Maria Tirziu

Document creat la Directia Arhitect 5ef

Arrh1t
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UNIUNEA ARHITECT1LOR DIN ROMANIA - FILIALA IASI

Asociatia Arhitectilor Iasi — Filiala a Uniunii Arhitectilor din Romania
Nr.15/ 19.04.2018

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Catre: Consiliul Judelean Ia$i Serviciul Urbanism $i Amenajarea Teritoriului

Asociatia Arhitectilor Iasi, filiala a Uniunii Arhitectilor din Romania, prin prezenta
recomanda pe domnul Alexandru-Christian IgnAtel, arhitect diplomat cu drept de semnatura,
pentru inscrierea ca membru supleant al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism
din cadrul Consiliului Judetean
Domnul arhitect Alexandru Christian Ignatel este membru al Uniunii Arhitectilor din
Romania din martie 2018, avand drept de semnatura din anul 2009. In aceasta perioada domnul
Alexandru-Christian IgnAtel s-a dovedit un bun profesionist, desfasurandu-si activitatea in
conformitate cu toate reglementarile in vigoare si respectand codul deontologic al arhitectilor.
Dintre calitatile profesionale ale domnului arhitect Alexandru Christian Ignatel, remarcAm
faptul ca, pe langA pregAtirea de specialitate, el face parte din acea categoric de persoane care cautA
in permanenta sa se perfectioneze, a se puns la curent cu tot ce este nou atat in domeniul strict de
specialitate, cat si in alte domenii conexe, care ar putea sA ii foloseascA in activitatea de zi cu zi.
Domnul arhitect a abordat toate lucrarile cu seriozitate, stabilind cele mai bune solutii
pentru fiecare lucrare in parte, avand in vedere caracterul individual al fiecarei documentati, in
acord cu dorintele beneficiarilor, dar si cu problemele ridicate de fiecare amplasament.
Avand in vedere cele mentionate mai sus, it recomandAm pe domnul arhitect Alexandru
Christian IgnAtel pentru inscrierea in cadrul Comisiei mai sus mentionate, el find cu siguranta un
bun specialist care isi va exercita activitatea cu responsabilitate si profesionalism.

Data,
19.04.2018

l'reedinte al Asociatiei Arhitectilor Iasi
Filiala a Uniunii Arhitectilor din Romania
Arh. Drago§ieiolacu

