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RAPORT DE SPECIALITATE 

LA 

PROIECTUL DE HOTARARE A CONSILIUL LOCAL 

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

planurilor de urbanism” 

 

Prin H.C.L. nr. 102/25.08.2011 a fost aprobat ”REGULAMENTUL LOCAL DE IMPLICARE 

A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM SAU 

AMENAJARE A TERITORIULUI”, în baza art.57 şi art.61 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ale ordinului Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Turismului nr.2701 din 30 decembrie 2010, pentru aprobarea  Metodologiei de 

informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea 

teritoriului şi de urbanism. 

Având în vedere faptul că în ultima perioadă s-au înregistrat numeroase solicitărilor de inițiere a 

unor documentații urbanistice PUZ cu impact asupra unor zone din localitate, precum și numărul mare 

de contestații, inclusiv cu privire la modalitatea parcurgerii etapelor de informare și consultare a 

publicului, se impune actualizarea regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau 

revizuirea documentațiilor de urbanism.  

Astfel, se are în vedere asigurarea informării și consultării corecte a publicului de la etapa de 

inițiere a documentațiilor, eliminarea formulărilor ambigue, care lasă loc de interpretări, și clarificarea 

modalităților în care publicul poate participa în fiecare etapă de elaborare/avizare a documentației.  

        Față de cele prezentate și în conformitate cu prevederile art. 57-61 din Legea nr. 350 din 

2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare; și ale 

ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr.2701 din 30 decembrie 2010, pentru 

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

planurilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism, 

propunem spre analiză și aprobare, Consiliului Local al Municipiului Săcele, Proiectul de 

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

revizuirea planurilor de urbanism”, în forma prezentată. 
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