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PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL 

privind actualizarea ”Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea 

planurilor de urbanism” 

               

Consiliul Local al Municipiului Săcele, întrunit în ședință ordinară în data de ________________, 

   Analizând Referatul de aprobare nr. __________ al inițiatorului - Primar – ing. Popa Virgil, 

precum și necesitatea actualizării regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau 

revizuirea documentațiilor de urbanism cu scopul eliminării formulărilor ambigue, care lasă loc de 

interpretări și clarificării modalităților în care publicul poate participa în fiecare etapă de 

elaborare/avizare a documentației;  

Văzând prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și ale ordinului 2701/2010 pentru 

aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism,  

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. 6) lit. c), alin. (14); art. 133 alin. (1); art.134 

alin.(1) lit. a); art. 139 alin. (3) lit.e); art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. Se actualizează ”Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau 

revizuirea planurilor de urbanism”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, HCL nr.102/2011 privind aprobarea 

”Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de 

urbanism sau de amenajarea teritoriului”  își încetează aplicabilitatea.  

 

Art. 3. Primarul Municipiului Săcele, prin aparatul de specialitate, răspunde de ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 
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