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ANUNT PUBLIC

referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

in temeiul prevederilor aft.7 alin.1- gi 2 din Legea nr.5212003 privind transparen!a
decizionald in administralia publicS, republicatS, aducem la cunogtinta publicului faptul c5 la

nivelul comunei Albe;ti s-a ini!iat procedura de elaborare a proiectului de act normativ
intitu lat:

Proiect de Hotdrire privind privind aprobarea Regulamentului local de implicare a

publiculuiin elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism 9i amenajarea teritoriului in
Comuna Albegti, judelul Mureg

Documentele cuprinzdnd textul integral al proiectului de hotdrSre insotit de referatul
de aprobare alPrimarului, anexa piraportulde specialitate, sunt afigate la avizierulde la sediul

Primdriei ComuneiAlbegti, din str.Lungdnr.l-23, gi totodati potfi accesate pe site-ul propriu
al Comunei Albegti la adresa: www.comu|:!.a_albesti.rg., secliunea "Documente", subsectiunea
"Transparen!5 decizionalS".

De asemenea copii ale proiectului de hotdr6re gi ale documentelor anexd pot fi puse

la dispozitia celor interesati in baza unei solicitiriin formd scrisS depusl la Compartimentul
Relalii cu publicul din cadrul Primdriei comuneiAlbegti, str.Lungi nr.1,23, de luni pSnd joi, intre
orele 08.00-15.00 gi vineri intre orele 08.00-12.30, in termenul maijos menlionat.

in contextul prevederilor art. 7, alin.4 din Legea nr.52l2OO3 privind transparenta
decizionalS in administratia publicS, persoanele sau organiza!iile interesate pot formula in
scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act

normativ, ce vorfi depuse la sediulinstitutiei, situatin Albegti, str.Lungi nr.I23, sau pe adresa

de e-mail,a!_bgSfl@gi1ry-!:"g5fo, in ateniia domnului Primar $ovrea Nicolae, incepind de la data
de 06.11"2019 pSnd in data de 18.11.2019 inclusiv.

in conformitate cu prevederile art.7, alin.6 din Legea nr.52l2OO3 privind transparenla
decizionalS in administratia publicS, persoanele sau organizatiile interesate care transmit in
scris propuneri, sugestiisau opiniicu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii
publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referS,
mention6nd data trimiterii gi datele de contact ale expeditorului.

Prezentul anunt public a fost afigat la data de 05.11.2019.

Primar,

$ovrea Nicolae.

Secretar,

Purcariu Dinu!
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Din.................."
pril'ind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea

planurilor de urtranism qi amenajarea teritoriului in Comuna Albeqti, jude{ul Mureq

Consiliul Local al Comunei Albeqti, judelul Mureq,
Analizdnd proiectul de hotdrdre initiat de Primarul Comunei Albegti impreuni cu referatul de

aprobare nr.937l din 04.11.2019 qi raportul de specialitate cu nr.9372 din 04.11.2019 al
Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului gi Disciplina in construc{ii;

Ludnd in considerare avizele consultative cu nr...................................ale comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului Local Albeqti;

Avdnd in vedere prevederile:
- art.25 alin.(l) si ale art.57-61 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare;
-H.G. nr. 52511996 privind Regulamentul general de urbanism, republicatd, cu modificdrile gi

completdrile ulterioare;
-Legii nr.50/1991, privind autorizarea lucr5rilor de construcfii, republicatI, cu modificirile qi

completdri le ulterioare;
in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 27Ol din 30 decembrie 2OlO, pentru aprobarea

Metodologiei de informare ;i consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului qi de urbanism;

In temeiul prevederilor art.l29,alin.Z,lit. c), alin.6, lit. c), aart. 139 alin.3 lit.e), coroborate cu
art.196 alin.l,lit.a) din O.U.G. nr.5712019 privind Codul Administrativ

HorAnAgrE:
Art.1. Se aproba Regulamentul local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea

planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului, potrivit Anexei care face parte integranta din prezenta
hotarare.

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentul
Urbanism, amenajarea Teritoriului gi Disciplina in construclii din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Albeqti.

Art.3. Prin grija secretarului comunei Albegti, prezenta hotdrdre va fi comunicatI, in termenul
previzut de lege, cdtre: Institu(ia Prefectului Judeful Mureg, Primarul comunei Albegti, Compartimentul
Urbanism, amenajarea Teritoriului qi Disciplina in construc{ii, gi se aduce la cunogtinla cet6(enilor prin
afigare la sediul Primiriei gipe site-ul comunei Albegtiwww.comunaalbesti.ro .
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REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotdrdre privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului

in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism gi amenajarea teritoriului in Comuna Albeqti,
judeful Mureg

In conformitate cu prevederile art.57 si 61 din Legea nr.350/2001, 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 activ'itatile 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. 270112010 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

(l) 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 Albegti
proiectul de hotdrdre privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau

revizuirea planurilor de urbanism gi amenajarea teritoriului in Comuna Albegti, judetul Mureg.

PRIMAR,
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RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotlr6re privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului
in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism $i amenajarea teritoriului in Comuna

Albeqti, jude{ul Mureq

Cadrul legal privind elaborarea, avizarea si aprobarea Regulamentului Local( RL)
Este reprezentat de Ordinul MDRT nr. 270112010 pentru aprobarea Metodologiei de

informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare
a teritoriului si de urbanism.

Conform Art.7 . - (1) Responsabilitatea privind informarea gi consultarea publicului pentru
planurile de urbanism gi de amenajarc a teritoriului revine autorit6tilor administraliei publice
responsabile cu aprobarea planurilor.

Conform Art.8. - ( 1) Pentru stabilirea modului specific de aplicare a prezentei metodologii,
autorit[tile administraliei publice locale au obligalia sI adopte Regulamentul local de implicare a
publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism gi amenajare a teritoriului, denumit
in continuare Regulamentul local, pentru care au responsabilit6ti de aprobare, potrivit legii.

Conform alin.(4) din art.8 -Regulamentul local se intocmegte de cdtre structura
responsabild cu urbanismul impreund cu compartimentul responsabil cu informarea publici din
aparatul de specialitate al autoritafllor administraliei publice locale, se avizeazd de cdtre Comisia
tehnicd de urbanism gi se aprob[ prin hot6rire a consiliului local.

Art. 9. - (l ) Atunci cdnd iau decizia cu privire la inilierea elabordrii unui plan de urbanism
sau de amenajare a teritoriului, ori cdnd sunt informate cu privire la o astfel de intenfie, autoritdtrile
administra{iei publice cu atribufii de aprobare a planului desemneazd o persoand din structura
proprie responsabilS cu informarea qi consultarea publicului.

(3) Persoana responsabilS cu informarea gi consultarea publicului are urmdtoarele atribufii:
a) coordoneazd redactarea documentului de planificare a procesului de participare a

publicului, pe baza Regulamentului local adoptat gi in func[ie de complexitatea planului de

urbanism sau amenajare a teritoriului;
b) rlspunde de redactarea cerin{elor specifice care vor fi incluse in documentele de

selectare gi desemnare a elaboratorului pentru documentaJiile de urbanism gi amenajare a

teritoriului inifiate de autoritdlile adm inistra[iei publ ice locale;
c) rdspunde de redactarea propunerilor de cerinfe specifice necesar a fi incluse in avizul

prealabil de oportunitate pentru documentafiile de urbanism iniliate de investitori privali, persoane
fizice sau juridice;

d) gestioneazd activitdtile de informare gi consultare a publicului pe tot parcursul
documentafiei, pdnd la aprobare;



e) este persoanA de contact din partea administra[iei publice locale pentru activitAtile de

informare gi consultare a publicului in privinta proiectului respectiv.

(4jin functie de complexitatea planului de urbanism sau amenajare a teritoriului, persoana

..rporruiil6 cu iniormu..u qi consultaiea publicului poate fi sprijinitd in indeplinirea atribuliilor

sale de c6tre un grup de lucru permanent, format din reprezentan[i ai administrafiei publice locale,

ai mediului de afaceri gi ai societa(ii civile, precum gi din reprezentan[i ai cetdfenilor, conform

Regulamentului local adoPtat.

Din punct de vedere tehnic , continutul regulamentului respecta cerintele Ordinului nr.

27Oll2OlO sieste intocmit pe modelul regulamentuluicadru analizat.

Drept pentru 
"ur. 

p.op, n analiiarea qi aprobarea proiectului de regulament in cadrul

sedintei Consiliului Local al comunei Albeqti.

p. Arhitect-sef,
Pers, cu resp. in domeniul

amenoj arii teritoriul ui
urbonism, autorizorii
ing. Murea Spt(,


