
 

HOTĂRÂREA Nr.37 
din  31 martie 2017 

   privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în 

elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului 
 

Consiliul Local al Comunei Socodor, întrunit în şedintă ordinară la data de 31.03.2017 
 

 

   Având în vedere prevederile art.25 alin.(1) și ale art. 57- 61  din Legea nr. 

350/2001, privind amenajarea teritoriului, cu modificarile si completarile   ulterioare; 

   Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind 

Regulamentul general de urbanism, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

   Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrarilor de 

construcții,  republicată,  cu modificările și completările ulterioare; 

   Având în vedere prevederile  Ordonanţei de Urgenţă nr. 7 din 2 februarie 2011, 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismului;   

   În conformitate cu prevederile Ordinului  nr. 2701 din 30 decembrie 2010,  pentru 

aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism; 

              Având  în  vedere  prevederile art. 36, alin. (2) , lit (c) ), alin. (5), lit c),  din  

Legea nr. 215 / 2001, privind  administratia  publica  locala  republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare ;   

Având în vedere propunerea primarului comunei Socodor,  în calitate de inițiator al 

proiectului de hotărâre și expunerea de motive a inițiatorului, înregistrată sub nr. 965 din 

30.03.2017; 

 Având în vedere  raportul întocmit de  responsabilul din departamentul de 

urbanism din cadrul  Primariei  Comunei Socodor, înregistrat sub nr. 966 din 30.03.2017; 

             Votul exprimat în unanimitate de către cei 11 consilieri prezenţi la şedinţă 

din cei 11 în funcţie. 

 

           În temeiul art. 45 alin (2) lit.(e) și art.115 alin(1) lit.(b) din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1.  Se aprobă Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau 

revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului,  potrivit Anexei care face 

parte integrantă din prezenta  hotărâre. 

 

 Art.2. Cu  aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  secretarul 

din cadrul Primariei Comunei Socodor ; 
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    Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , 

în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor şi birou urbanism şi se  duce 

la cunoştinţă publică  prin afişare la sediul primăriei şi pe pagina de internet 

www.socodor.ro şi se comunică cu Instituţia prefectului-Judetul Arad, Serviciul Juridic şi 

Contencios Administrativ. 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR , 

                      CONSILIER                                              CONTRASEMNEAZĂ 
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