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H O T ~ R ^ R E A nr.8 
Privitor la:modificare ]i completare HCL nr.71/2010,privind constituire structuri de specialitate 

cu atribu\ii [n domeniul urbanismului, amenaj`rii teritoriului ]i autoriz`rii lucr`rilor de 
construc\ii 

 
Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a ordinar` 

din data de28 februarie 2013, la care au participat un num`r de 11 consilieri locali din 
totalul de 13 [n func\ie, absen\i motiva\i fiind dna consilier  local Nicolaesu Sanda Lucia ]i 
dl. consilier local Tra]c` Flavius Iulian. 

Respect@nd prevederile art.35 din Legea nr.215/2001, republicat`, prin HCL nr.6/28 
februarie 2013, a fost ales pre]edinte de ]edin\` dl.P`unescu Ioan. 

Urmare alegerilor locale din data de 09 iunie 2012. 
Potrivit HCL nr.6/06.02.2012, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare,prin care a 

fost aprobat` organigrama ]i statul de func\ii al Aparatului de specialitate al Primarului 
ora]ului B`ile Ol`ne]ti ]i al serviciilor subordonate consiliului local. 

|in@nd cont de Dispozi\ioa nr.50/18.02.2013,prin care dl. arhitect Pelgher Christian 
Patrik,a fost numit [n func\ia de arhitect ]ef al ora]ului B`ile Ol`ne]ti. 

{n baza expunerii de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului de 
hot`râre, a avizului de legalitate dat de Secretarul ora]ului, precum ]i a rapoartelor de 
avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al ora]ului B`ile 
Ol`ne]ti. 

Luând [n dezbatere raportul de specialitate al dlui.secretar, [nregistrat sub 
nr.1843/18.02.2013, prin care propune modificarea ]i complatarea HCL nr.71/2010 privind 
constituirea unor structuri de specialitate cu atribu\ii [n domeniul urbanismului, amenaj`rii 
teritoriului ]i autoriz`rii lucr`rilor de construc\ii. 

{n conformitate cu prevederile art.45 alin "1" ]i "2" din Legea nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicat`, cu modific`riel ]i complet`rile 
ulterioare, ale art.10 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, aprobate 
prin Ordinul MDRT nr.839/2009, cu modific`rile ulterioare, ale Legii nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului ]i urbanismul, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, ale Legii 
nr.215/2001, republicat`, precum ]i ale Legii nr.52/2003. 

{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie, respectiv 
voturi "pentru" = 11. 

{n temeiul art.36 alin.2 lit. "a", alin.3 lit."b", art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 
privind administra\ia public` local`, republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, 
adopt` urm`toarea 

H O T ~ R ^ R E 
 

Art.1 – {ncep@nd cu data emiterii prezentei hot`r@ri se modific` ]i se completeaz` 
HCL nr.71/2010,privind constituirea la nivelul aparatului de specialitate al Primarului 
ora]ului B`ile Ol`ne]ti, a structurilor de specialitate cu atribu\ii [n domeniul urbanismului, 
amenaj`rii teritoriului ]i autoriz`rii lucr`rilor de construc\ii: 

A. Structura de specialitate (comisia) pentru avizarea documenta\iilor de urbanism ]i 
eliberarea certificatelor de urbanism: 
- Vasilache Vasile Sorin - Primar; 
- Gorgan Nicolae - Secretar; 

 

CONSILIUL LOCAL AL  ORA}ULUI    B~ILE    OL~NE}TI 
Str.1 Decembrie,   nr.1,   B`ile Ol`ne]ti,   jude\ul V@lcea,   Rom@nia 

Tel/fax: 0250/775099; 0250/775012, E-mail: primariabolanesti@yahoo.com 
 

 



 

Red./dact. secretar                                                                                                                                           Page 2 of 2 

- Pelgher Christian Patrik - arhitect ]ef; 
- V[lcu Octavian Constantin - consilier Serviciul Voluntar pentru Situa\ii de Urgen\` B`ile 
Ol`ne]ti - 
- Enache Denisa Elena - consilier juridic; 
- Tatu Viorel - inspector compartiment energetic ]i transport; 
- Barbu Gheorghe - referent compartiment gospod`rie comunal`; 
- R`ceanu Valentina - inspector compartiment agricol; 
- Popescu Lauren\iu - inspector rela\ii publice. 

B. Structura de specialitate (comisia) pentru eliberarea autoriza\iilor de 
construire/desfiin\are: 
- Vasilache Vasile Sorin - Primar 
-  Gorgan Nicolae - Secretar 
-  Pelgher Christian Patrik - arhitect ]ef; 
- V[lcu Octavian Constantin - consilier Serviciul Voluntar pentru Situa\ii de Urgen\` B`ile 
Ol`ne]ti  
-  Enache Denisa Elena - consilier juridic 

C. Structura de specialitate (comisia) pentru exercitarea controlului propriu privind 
disciplina [n construc\ii: 
- Vasilache Vasile Sorin - Primar 
- Popa Titel- Viceprimar 
- Gorgan Nicolae - Secretar  
- Pelgher Christian Patrik - arhitect ]ef; 
- V[lcu Octavian Constantin - consilier Serviciul Voluntar pentru Situa\ii de Urgen\` B`ile 
Ol`ne]ti; 
 - Tatu Viorel - inspector compartiment energetic; 
 - Barbu Gheorghe -referent gospod`rie comunal`. 

Art.2 - Structurile de specialitate constituite potrivit art.1 din prezenta hot`r@re vor 
[ndeplini urm`toarele atribu\ii principale, [n conformitate cu prevederile art.45 din Legea 
nr.50/1991, republicat`: 
a) avizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism, precum şi eliberarea 
certificatelor de urbanism; 
 b) Structurile de specialitate constituite potrivit art.2 din prezenta hot`r@re vor [ndeplini 
urm`toarele atribu\ii principale, [n conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr.50/1991, 
republicat`: 
b) întocmirea şi eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare; 
c) organizarea şi exercitarea controlului propriu privind disciplina în construcţii. 

 Art.3 - Celelalte prevederi Hot`r@rii Consiliului Local nr.71/2010 privind constituirea 
structurilor de specialitate cu atribu\ii [n domeniul urbanismului, amenaj`rii teritoriului ]i 
autoriz`rii lucr`rilor de construc\ii r`m@n valabile. 

Art.4 – Se [mputernice]te cu aducerea la [ndeplinire a prezentei hot`râri primarul 
localit`\ii prin serviciul de urbanism ]i amenajarea teritoriului. 

Prezenta hot`r@re se comunic` persoanelor nominalizate, Institu\iei Prefectului 
jude\ului V@lcea ]i se aduce la cuno]tin\` public` prin afi]are. 

 
Pre]edinte de ]edin\`, 
       P`unescu Ioan 
 

 
Contrasemneaz`, 

SECRETAR, 
jr.Nicolae Gorgan 

B`ile Ol`ne]ti, 28 februarie 2013 


