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                        PROIECT DE HOTĂRÂRE 
număr: 9 din data: 24.03.2017 

 

     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; 

 

 

           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. 

 

Iniţiatorul proiectului de hotărâre,      Avizat, 

                                   Primar,                                                                             Secretar, 

                        Jura Ioan Dimitrie                                                         Crişan Gheorghe                                     
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CABINET PRIMAR 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului  in elaborarea 

sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului 

 

În conformitate cu prevederile art. 57 si 61 din Legea nr.3502001, privind 

amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare, 

participarea publicului la activitatile de amenajare a teritoriului si de urbanism consta 

in  implicarea acestuia la toate etapele procesului decizional referitor la activitatile de 

amenajare a teritoriului si urbanism. 

Participarea publicului asigura dreptul acestuia la informare, consultare si acces 

la justitie, referitor la activitatile de amenajare a teritoriului si de urbanism, potrivit 

legii, pe tot parcursul elaborarii strategiilor si documentatiilor de urbanism si 

amenajarea teritoriului. 

 Prin Ordinul nr. 2701/2010 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului 

s-a aprobat metodologia de informare si consultare a publicului cu privire la 

elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si  de urbanism. 

 Conform art.2. din metodologie prevederile acesteia se adreseaza tuturor 

initiatorilor, elaboratorilor si avizatorilor de planuri de urbanism si de amenajare a 

teritoriului, precum si tuturor factorilor de decizie din domeniu si se aplica tuturor 

categoriilor de planuri de urbanism si amenajare a teritoriului, prevazute de lege. 

 Prin acest  Regulament  local  se stabilesc componentele obligatorii ale 

informarii si consultarii publicului care se  aplica in adrul proceselor de elaborare sau 

revizuire a planurilor de urbanism si de amenajare a teriroriului. 

 Responsabilitatea privind  informarea si consultarea publicului revine 

autoritatii administratiei publice responsabile cu aprobarea planurilor. 

 Pentru stabilirea modului specific de aplicare a prevederilor 

metodologiei,conform art.8 aliniatul (1) autoritatile administratiei publice locale au  

obligatia sa adopte Regulamentul local de implicare a publicului in elaborarea sau 

revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului care stabileste continutul 

obligatoriu al acestuia. 

Fata de cele prezentate mai sus supun spre aprobare Consiliului Local  

al Comunei Socodor Proiectul de Hotarare privind aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului  in elaborarea sau revizuirea planurilor de 

urbanism si amenajarea teritoriului. 
 

 

P R I M A R 

     Jura Ioan Dimitrie 
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REFERAT 
RAPORT DE  SPECIALITATE 

 

Privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului 

 in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului 

  

 Avand in vedere expunerea de motive a Primarului Comunei Socodor nr. 21490/2017,  

 In conformitate cu prevederile art. 57 si 61 din Legea nr.3502001, privind amenajarea 

teritoriului si urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare, participarea publicului la 

activitatile de amenajare a teritoriului si de urbanism consta in  implicarea acestuia la toate etapele 

procesului decisional rferitor la activitatile de amenajare a teritoriului si urbanism. 

 Participarea publicului asigura dreptul acestuia la informare, consultare ;I acces la justitie, 

referitor la activitatile de amenajare a teritoriului si de urbanism, potrivit legii, pe tot parcursul 

elaborarii strategiilor si documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului. 

 Prin Ordinul nr. 2701/2010 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului s-a aprobat 

metodologia de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor 

de amenajare a teritoriului si  de urbanism. 

 Conform art.2. din metodologie prevederile acesteia se adreseaza tuturor initiatorilor, 

elaboratorilor si avizatorilor de planuti de urbanism si de amenajare a teritoriului, precum si tuturor 

factorilor de decizie din domeniu si se aplica tuturor categoriilor de planuri de urbanism si 

amenajare a teritoriului, prevazute de lege. 

 Prin acest  Regulament  local  se stabilesc componentele obligatorii ale informarii si 

consultarii publicului care se  aplica in adrul proceselor de elaborare sau revizuire a planurilor de 

urbanism si de amenajare a teriroriului. 

 Prezenta metodologie se adreseaza  tuturor initiatorilor, elaboratorilor si avizatorilor  de 

planuri de urbanism si de amenajare a teritoriului, precum si tuturor factorilor de decizie din 

domeniu si se aplica tuturor categoriilor de planuri de urbanis si de amenajare a teritoriului, 

prevazute de lege. 

 Responsabilitatea privind  informarea si consultarea publicului revine autoritatii 

administratiei publice responsabile cu aprobarea planurilor. 

 Pentru stabilirea modului specific de aplicare a prevederilor metodologiei,conform art.8 

aliniatul (1) autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa adopte Regulamentul local de 

implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului 

care stabileste continutul obligatoriu al acestuia. 

 Conform celor specificate mai sus s-a intocmit prezentul regulament pe care il supunem spre  

aprobare  Consiliului Local al Comunei Socodor. 

 

 

Serv. Urbanism, 

Heizl Marcel 

 


