
ROMANIA
JUDETUL ARAD

CONSIUUL LOCAL
AL COMUNEI VLADIMIRESCU

Str. Revolutiei nr. 4; tel.: 514902; fax: 514101; e-mail: primariavladimirescu@arad.astral.ro

HOTARAREA Nr.31
din 17,03.2011

privind aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului in elaborarea sau
' 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului gi urbanism din comuna Vladimirescu

Consiliul Local al comunei Vladimiresc{r, judetul Arad

VizAnd:
-adresa nr.229O l14.o3'2o1-L de inaintare a proiectului Regulamentului local
-fundamentarea Comisiei T,A.T.U din cadrul Consiliului Judetean Arad inregistratd cu nr.3848/
16,03,20i1
-referatul ss.c.I*Arad care propune avizarea Regulamentului local al cLvladimirescu
-referatul Biroului de urbanism prin care se propune aprobarea Regulamentului local referitor la

implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului 9i urbanism

din comuna vladimirescu
-raportul d-ului primar Crisan loan care propune promovarea acestui proiect de hotirire
-voiul exprimat in gedinla din 17.03.2011 de Consiliu local al comunei Vladimirescu

Avand in vedere:
-Constitutiei Romeniei;
-Legii nr,35o /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificarile si completarile

ulterioare,
-Legii nr:50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii - republicata' cu

modificarile si completarile ulterioare'
-Legii nr.52l2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
-Legii nr,544/2OOi privind liberul acces la informatiile de interes public;
-l-eiea nr,zis7200i a administratiei publice locale - republicata, cu modificarile si completirile

ulterioare
-H.G. nr.1o76/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si

programe, cu modificarile si completarile ulterioare;
-orainufui M.D,R,T. nr. z,To1i2oLo pentru aprobarea Metodologiei de informare 9i consultare a

publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului 9i de urbanism
-Legislatiei din domenii conexe

In temeiuf art,45 alin,(2) din Legea nr.21-5I2OO1- privind administratia publica locala, republicata,

HoTARASTE I

Art.1. Se aprob; Regulamentul local referitor la implicarea publicului in elaborarea sau

revizuirea planuri lor de amenajare a teritoriului gi urbanism din comuna Vladimirescu anexat
prezentei hotbr6ri 9i care face parte integranta din acesta.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrari, se incredinleazd primarul comunei

Vladimirescu gi Biroului de urbanism din cadrul Primariei Vladimirescu'



Ereienta hotirAre se comunicd cu I
- hstitutia Prefectului- Judetul Arad
- primarul comunei Vladimirescu
- Biroului de urbanism din cadrul Primariei Vladimirescu
- Consiliului Judetean Arad

NTE DE 9EDINTA,
FLORIN

:) ContrasemneazS,
SECRETAR

OVIDIU TANASA

R.D.: T.O



ilh

PROIECT

REGULAMENT LOCAL
referitor la implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea

planurilor de amenajare a teritoriului gi urbanism
din comuna Vladimirescu

t,

Februarie 2011



CUPRINS

FOAIE DE TITLU
{'

CAP,I CADRUL LEGAL DE ELABORARE. CONTEXT SI OPORTUNITATE

CAP.U. GENERALITATI:OBIECTIVE, DOMENIULiARIA DE APLICARE, FORTA

JI]RIDICA

CAP.Itr. RESPONSABILITATI $I COMPETENTE
'i-

Cap. IV. CONTINUTUL REGIJLAMENTULUI'
\-' Cap. V. ETAPELE GENERALE DE INFORMARE $I CONSULTARE

Cap.VI. DISPOZITII FINALE



-
ABRE\TERI

PUG gi RLU - plan urbanistic general si regulament local de urbanism aferent acestuia
puz qi RLu - plan urbanistic zonal si regulament local de urbanism aferent acestuia

PUD - plan urbanistic de detaliu
CTATU - comisia tehnica de amenajarea teritoriului si urbanism
PATU- planuri de amenajarea teritoriului qi urbanism
PAT- planuri de amenajarea teritoriuluif,,
PATZ planuri de amenajarea teritoriului zonal
DATU - documenta{ii de amenajarea teritoriului gi urbanism
AAPL- autoritatea administrafiei publice locale
CL- cosiliul local



Cap.I CADRUL LEGAL DE ELABORARE. CONTEXT $I OPORTUNITATE

Art.  l .  Cadrul  legal .
Regulamentul local de implicare a publicului din comuna Vladimirescu in elaborarea sau revlzulrea

plaiurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, se elaboreaza in conformitate cu prevederile:

. ConstitutieiRomdniei;
o Legii nr.350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificarile si completarile

ulterioare,
o Legii nr.50/1991 privind autorizdrea executarii lucrarilor de constructii - republicata, cu

modifi carile si completarile ulterioare,
o Legii nr.5212003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

e Legii nr.54412001 privind liberul acces Ia informatiile de interes public;

. Legea nr.21512001 a administratiei publice locale - republicata, cu modificarile si complet[rile

ulterioare
o H.G-nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri

si programe, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-

r Ordinului M.D.R.T. nr. 2.70112010 pentru aprobarea Metodologiei de informare $i consultare a

publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului qi de

urbanism
. Legislat ie i  d in domeni i  conexe

Art. 2. Context qi oportunitate
1) Teritoriul comunei Vladimirescu constituie spatiul necesar procesului de dezvoltare durabila si este

parte a patrimoniului comunei de care beneficiaza toti locuitorii sai.

iZ; Regulile generale cuprinse in prezentul Regulament de implicare a cetatenilor comunei Vladimirescu

in planifica."u gi reglementarea dezvoltarii urbane constituie un ansamblu de activitati necesare in

elaborarea strategiei de dezvoltare urbana, stabilirea programelor si proiectelor de dezvoltare si a

modului in care acestea se reflecta in organizarea spatiului prin planuri urbanistice de diferite tipuri:

PATZ, PUG, PUZ, PUD,
(3) Prin aplicarea regulilor generale de consultare a cetatenilor trebuie sa se asigure concilierea

intereselor cetateanulul cu cele ale colectivitatilor, respectiv respectarea proprietatii private si apararea

interesului public.
(4) Regulamentul se sprijina pe o vasta baza legala formata din legi si alte acte normative care cuprind:

o reguli gi metodologii privind modul de informare, consultare si panicip_are. a-cetatenilor la

elaborarea strategiilor de dezvoltare a comunei Vladimirescu pe termen mediu si lung,

. reguli gi metodologii privind modul de intocmire 9i conlinutul planurilor PATZ, PUG, PUZ'

PUD
. reguli privind modul de ocupare a terenurilor si de realizare a constructiilor,
. norme si standarde tehnice care fundamenteaza amplasarea si conformarea constructiilor si a

amenajarilor in acord cu exigentele de realizare a stabilitatii, securitatii si sigurantei in

exploatare a acestora.
(5) Regulamentul local de implicare a comunitatii in planificarea urbana sta la baza elaborarii si

iespectirii planurilor de amenajare urbanistica a comunei Vladimirescu in urmatorii ani si asigura

indivizilor ii colectivitatilor dreptul de consultare si decizie la folosirea echitabila, responsabila si

eficienta a terenurilor, dezvoltarea spatiala echilibrata, de protectie a patrimoniului natural si construit,

in vederea imbunatatirii conditiilor de viata ale tuturor locuitorilor, atdt in zona urbana cAt si in zona

rurala.



(6) Av6nd in vedere prevederile legale prin care activitatea de amenajare a teritoriului trebuie sa fie

democratica, implicAnd participarea populatiei si a reprezentantilor ei politici la adoptarea deciziilor,
Regulamentul local se intemeiaza pe principiul autonomiei locale, al parteneriatului, transparentei,
descentralizarii, precum si al dezvoltarii durabile, conform carora deciziile generatiilor prezente trebuie

sa asigure dezvoltarea, fara a compromite dreptul generatiilor viitoare la existenta si dezvoltare proprie.

(7) Regulamentul isi propune:
o reglementarea unui pachet minim de cerinte privind implicarea publicului din comunei

Vladimirescu in planificarea si dezvoltarea urbana;
r armonizarea si integrarea, acolo uride legislatia o impune, a prevederilor referitoare la informarea

si consultarea publicului in evaluarile de mediu cu cele din metodologia actuala de elaborare a
planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului,

. garantarea drepturilor cetatenilor de a avea acces qi de a fi informati despre documentatiile de
urbanism si amenajarea teritoriului in toate fazele, de a participa la luarea deciziilor, precum si de
a ayea acces la justitie in cazul in care aceste drepturi le sunt incalcate sau in cazul in care
legislatia nu este respectata.

. un set de actiuni care sa contribuie la educarea cetatenilor privind valorile peisajului natural ;i
urban cAt gi cele arhitecturale aflate in patrimoniul comunei Vladimirescu

CAP.II. GENERALITATI: OBIECTIVE, DOMENIUL/ARIA DE APLICARE, FORTA
JURIDICA

Art. 3.
( l )  Obiect ivul  Regulamentului  local  este de a contr ibui  la:

o imbunatatirea procesului de fundamentare si luare a deciziei cu privire la planificarea dezvoltarii
si la interventiile in spatiul urban si teritoriul al comunei Vladimirescu

. educarea cetatenilor din comunei Vladimirescu cu privire la planificarea urbana si teritoriala
r incurajarea participarii comunitatii la luarea deciziilor din domeniul amenajirii teritoriului qi

urbanism
o cresterea/imbundtdlirea calitdlii planificarii dezvoltarii urbane gi a documentaliilor de ATU

elaborate pe teritoriul comunei Vladimirescu
. crearea unui cadru institutionalizat de ajustare continua a intereselor membrilor comunitatii,

satisfacatoare pentru toti cei implicati in procesul planificarii dezvoltarii urbane, in contextul
promovarii interesului public.

(2) Obiectivele implicarii publicului in elaborarea, aprobarea si monitorizarea planurilor.de amenajarea
teritoriului gi urbanism (PATU) comunei Vladimirescu, sunt cel putin, urmatoarele:

r public informat cu privire la intentia de elaborare a PATU;
I oblinerea de observalii, opinii, reaclii si sugestii ale publicului asupra problemelor locale si a

directiilor de dezvoltare comunei Vladimirescu;
r public consultat cu privire la propunerile din PATU;
o public informat cu privire la implementarea PATU (PATZ, PUG, PUZ, PUD)

Aft. 4, Domeniu gi aria de aplicare al Regulamentului
(l) Regulamentul stabileste componentele obligatorii ale informarii si consultarii publicului in
procesul de initiere, elaborare, adoptare, implementare si monitorizare a Planurilor de amenajarea
teritoriului zonale (PATZ care cuprind zone sau intreg teritoriul administrativ a oragului/comunei ),
Planului urbanistic general si regulamentului local aferent acestuia (PUG), Planurilor urbanistice zonale

si regulamentului aferent acestora (PUZ) si Planurilor urbanistice de detaliu (PUD) de la nivelul comunei
V ladimirescu. 

s
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(2) Regulamentul local se adreseazl tuturor iniliatorilor, elaboratorilor qi avizatorilor de D.A.T.U.,

p...u." Si tuturor factoril,or de decizie din domeniu si se aplici tuturor categoriilor de D.A.T'U"

prevlzute de lege.

i3; Infor61u."u- gi consultarea publicutui se efectueazi in toate fazele proceselor de elaborare sau

aitualizare a DATU gi este parte integranE a procedurii de ini{iere, elaborare, avizare qi aprobare a

acestora.
(4) Teritoriul asupra caruia se aplica prevederile prezentului Regulament este teritoriul incadrat in

limitele administrativ-teritoriale ale comundi Vladimirescu

Art. 5. Forta juridica a Regulamentului local
Regulamentui de implicare a cetatenilor din comunei Vladimirescu in planificarea dezvoltarii urbane,

apr:obat prin hotardre a Consiliul Local al comunei Vladimirescu, este act de autoritate al administratiei

publi..'u comunei Vladimirescu, obligatoriu de urmat si respectat, care confera documentatiilor

iegitimitate de-aplicare, constituindu-se astfel temei juridic in vederea realizarii planurilor de amenajarea

teiitoriului si urbanism, precum si a autorizarii lucrarilor de executie a obiectivelor de investitii, corelate

cu Strategia de dezvoltare economico-sociala a comunei Vladimirescu

III. RESPONSABILITATI SI COMPETENTE

ilrur"u
lrmilncelor PATU: PATZ al comunei Vladimirescu, PUG, PUZ, PUD.
rlr Ccnsiliului Local al comunei Vladimirescu ii revine

r rcsponsabilitatea privind aprobarea RL de informare qi consultare a publicului pentru PATU:
PAfZal comunei Vladimirescu, PUG, PUZ' PUD.

. r€sponsabilitatea privind informarea si consultarea publicutui in procesul de elaborare/
actualizare a acestor Planuri,

Art.7 .
(l) Informarea si consultarea publicului pentru PATU: PATZ aI comunei Vladimirescu, PUG, PUZ,
PUD se realizeazl de Consiliul Local al comunei Vladimirescu prin:

o Primar
o Structura de specialitate in domeniul amenajdtii teritoriului 9i urbanismului
. Compartimentul de informare qi relatii publice al Primariei Vladimirescu

(2) Pentru indeplinirea responsabilitatilor privind informarea si consultarea publicului pentru PATU:
PATZ al comunei Vladimirescu, PUG, PUZ, PUD in cadrul aparatului de specialitate a Primarului
comunei Vladimirescu se organizeazd 9i funcJioneazd :

. structuri de specialitate in domeniul amenajdrii teritoriului gi urbanismului in conformitate cu
prevederile art. 36 din Legea nr. 35012001 modificatd qi completatd cu OUG nr.7/20011 9i
Ordinului MDRT nr.270112010 9i

o compartiment de informare gi relaJiile publice.

Art. 8
(l) Pentru indeplinirea responsabilitatilor sale, Primarul comunei Vladimirescu, prin compartimentele de
;p;"i"lit"tdrrb.r.r*. 9i relatii publice) va organiza la sediul propriu, un spaliu permanent amenajat 9i
destinat Dentru:



. acces la informatiile de interes public : PATU aprobate, strategia de dezvoltare economico

. sociala, planuri de investitii, legislalia din domeniul amenajdrii teritoriului gi urbanism, studii,
rapoarte, proiecte de interes public etc:

. schimbul de informalii,
o consultarea Si prezentarea PATU aprobate sau aflate in diferite etape de elaborare

(2) Planului Urbanistic General al comunei Vladimirescu, in termen de cel mult o lund de la aprobare ,
va fi postat pe site-ul propriu sau va fi expus in spaJiu destinat schimbului de informalii pentru a putea fi

consultat de oublicul interesat

Art. 9.Conlinutul obligatoriu al RL, cf. Ordin2701l20l0 art'& al' 2, stabileEte cel pulin:
l. modalitd{ile de finantare a activitdlilor de informare gi consultare;
2. desemnarea persoanelor cu atribulii in coordonarea informdrii/ consultdrii publicului pt.

PATU
atritu{iile persoanelor desemnate in coordonarea informbrii/ consultdrii publicului pt. PATU
principiile de identificare a grupurilor-{inti pt. informare consultare, pt. fiecare categorie de
plan;
modul qi locul in care publicul va avea acces la informa{ii qi documenta{ii;
definirea situa{iilor in care se consideri ci RL a fost incilcat gi misurile administrative de

sanctionare;
7. modul in care se va face evaluarea proceselor de parlicipare publicd gi actualizarea R.L.

Art. 10. Modaliti{ile de finanfare a activiti{ilor de informare qi consultare;
(1) Consiliul Local al comunei Vladimirescu va prevedea anual ?n bugetul local fonduri pentru

informarea si consultarea oublicului pentru initierea, elaborarea, avizarea, aprobarea, si implementarea
planurilor proprii de urbanism si amenajarea teritoriului
(2) Pentru desfasurarea unor activitati comune de informare si consultare a publicului, Consiliul Local al

comunei Vladimirescu ca beneficiar, prin primar, se poate asocia, poate contracta sau poate colabora cu
persoane juridice sau fizice, in conditiile legii.

Art. ll.
Activitatilor de informare si consultare a cetatenilor, efectuate pentru planurile de urbanism PUZ, PUD

initiate de investitori privali (persoane private fizice sau juridice) vor fi suportate integral de cdtre

acegtia.

Art.12.
Fondurile prevazute la art. 10 si aft.11 vor fi folosite la acoperirea urmatoarelor cheltuieli aferente

informarii si consultarii publicului :
- materiale tiparite, multiplicate;
- servicii de corespondenta ;
- anunluri in mas media;
- costuri comunicatii (elefon, fax , etc);
- personalul detasat pentru aceste activitati;
- servicii cercetare sociologica;
- servicii facilitare intdlniri, interviuri de grup, audieri, dezbateri;
- inchiriere si amortizare echipamente;
- editare materiale de expozitie/ expuse, etc;

IV.

3 .
4.

5 .
6.
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Art. 13. Desemnarea persoanelor responsabile cu informarea 9i consultarea.
Atunqi cdnd ia decizia de initiere a elaborarii unei strategii de dezvoltare, a unui PATU, sau cand este

instiintat de inceperea elaborarii unui astfel de plan de catre un initiator privat, Primarul comunei

Vladimirescu desemneaza din cadrul aparatului propriu, prin dispozitie, persoanele responsabile cu

informarea gi consultarea publicului, de reguld persoana responsabili cu urbanismul gi persoana
responsabild cu rela!iile publice (informarea publicd)'

Art. 14 Atribu(iile persoanelor responsabile cu informarea qi consultarea
Conform art.9 alin. 3 din Ordin 270112010 persoanele desemnate au urmatoarele atributii:

o coordoneaz[ redactarea documer?tului de planificare a procesului de participare a publicului,
pe baza RL adoptat gi in funclie de complexitatea PATU;

o rdspunde de redactarea cerintelor spgq!&g care vor fi incluse in documentele de selectare 5i
desemnare a elaboratorului pentru PATU iniliate de AAPL;

. rdspunde de redactarea propunerilor de cerinte specifice necesar a fi incluse in avizul prealabil de
oportunitate (APO) pentru documentaliile de urbanism iniliate de investitori privaJi, persoane
fizicesau juridice;

o gestioneazd activitdtile de informare si consultare a zubllqlqi pAnd la aprobarea PATIJ
o elaboreazi raportul informirii si consultirii publicului
. este persoand de contact din partea APL pt. activitetile de informare gi consultare a publicului in

privinJa planului respectiv.

Art. 15
(l) Confinutul minim al documentului de planificare cf. art.10 din Ordinul 270112010 este:

1. identificarea pirlilor interesate: persoane fizice sau persoane juridice, institulii publice care pot fi
afectate de prevederile propuse prin PATU.

2. modalitatea prin care vor fi anunlaji cei interesali /poten{ial afectali referitor la inilierea elaboririi
PATU qi de schimbirile propuse;

3. modalitatea prin care li se va oferi ocazia celor afectali /interesali de a discuta propunerea cu

iniliatorul qi proiectantul gi de a-gi exprima rezerve, a formula observalii sau a sesiza probleme

legate de propunerile din PATU inainte de supunerea spre avizare autoritatilor competente;
4. calendarul propus de iniJiator pentru indeplinirea obligaliilor de informare $i consultare a

publicului;
5. datele de contact ale reprezentantului proiectantului(elaboratorului), responsabil cu informarea 9i

consultarea publicului.
(2) Documentul de planificare se intocme$te pentru fiecare plan in parte tinAnd cont de etapele de
elaborare a planului gi de prevederile contractului incheiat intre beneficiarul planului'9i elaborator
(proiectant).

Art. 16. Con{inut minim al raportului informirii gi consultirii publicului
Raportul informdrii Si consultdrii publicului, cf. art.l1 din Ordinul 270112010, trebuie sd cuprindi cel
pgj!4 urmdtoarele informatii :
a) Tehnicile qi metodele utilizate de solicitant pentru a informa qi a consulta putrlicul, inclusiv:

l. datele gi locurile tuturor intdlnirilor la care cetdlenii au fost invitali sA dezba6 propunerea

solicitantului;
2. continutul, datele de transmitere prin pogtd gi numdrul trimiterilor poqtale, inclusiv scrisori, invitalii

la intdlniri, buletine informative qi alte publicalii;
3. localizarea rezidenlilor, proprietarilor 9i pdrlilor interesate care au primit notificdri, buletine
informative sau alte materiale scrise;
4, numirul persoanelor care au participat la acest proces ;
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b) un rezumat al problemelor, observafiilor qi rezervelor exprimate de public pe parcursul

procesului de informare gi consultare, inclusiv:
1. modul in care solicitantul a rezolvat, inten{ioneazi sd rezolve observaliile 9i rezervele exprimate

de nublic:
z. probl"me, observalii gi rezerve pe care ini{iatorul PATU nu poate sau nu e dispus sd le rezolve,

impreund cu motivalia acestui lucru;
3. alte informatii considerate necesare pentru a sus{ine preluarea sau nepreluarea propunerilor'

Art.17. Modul gi locul in care publicul va avea acces la informa{ii 9i documenta{ii.
primarul 

"orun"i 
Vladimirescu, prin aparqtul de specialitate, va organiza gi asigura la sediul propriu, un

spatiu pgqq3ngnljgqdne1 p"niru u"."i la informatii de interes public, schimbul de informalii,

consultarea gi prezentarea PATU aprobate sau aflate in diferite etape de elaborare.

Art.'18
(1)principiile de identificare a grupurilor-lint5 pentru informarea 9i consultarea publicului se

,tubit"r. iunitie Ae categoria de plan, structura populaJiei, structura activitililor economice, strategia de

dezvoltare a comunei;
(2) Nerespectarea prezentului regulament atrage rdspunderea persoanelor vinovate conform

prevederilor codului muncii qi regulamentului propriu de organizare qi functionare

i3; Evaluu.ea proceselor de participare publicd se face dupi un an de Ia adoptarea prezentului

regulament qi se actualizeazd ori de cdte ori este necesar. Actualizarea regulamentului se face prin

HCL al comunei Vladimirescu cu avizul (fundamentarea) Comisiei TATU'

Art. 19,
(1) in indeplinirea activitatilor de informare si consultare, in functie de complexitatea PATU, persoanele

iesponsabiie cu informarea gi consultarea publicului pql fi sprijinite de cdtre un grup de lucru

consultativ. permanent format din: reprezentanli ai APL, autoritdlii de mediu, mediului de afaceri,

r*l"tAtti ^'ttC cetilenilor, diferite organizalii gi asocialii profesionale, etc, conform ar1.9 al. 4 din

Ord inu l  2701 /2010
(2) primarul comunei Vladimirescu gi persoanele responsabile cu urbanismul 9i relatii publice, cu

consultarea structurii de specialitate a c.J.Arad, stabilesc componenta grupului de lucru.

(3) Grupul de lucru consultativ se constituie prin dispoziJia Primarului comunei Vladimirescu.

Art. 20.
(1) primarul ela]oreaza anual un raport pentru informarea cetatenilor cu privire la-FATU ce fac

obiectul prezentului regulament prin persoanele responsabile cu urbanismul 9i relatii publice, raport

care se posteaza pe site-ul propriu al Primdriei comunei Vladimirescu.
(2) Infoimatiile iolicitate de populatie cu privire la PATU (PAT, PUG, PUZ, PUD) se fumizeaza in

bazaLegii 54412001privind liberul acces la informatiile de interes public'

Art. 21. Obliga{ii ale APL cf. Legii nr.44812006 - art'13
La solicitarea-anumitor categorii di beneficiari , in conformitate cu art. 6l lit. (e) din Legea nr. 448/2006

privind protecJia qi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, APL estg obligatd' sd puna Ia

iispozitie materiaie $i documente in formate alternative 9i sd insoleascd cu explicalii verbale detaliate

*htt"t. g*f"" 
"rpuse 

in spajiile special amenajate pentru consultarea publicS, in vederea asigurdrii

egalitdtii de ganse ti tratament.



V. ETAPE GENERALE DE INFORMARE SI CONSULTARE

Art.22.
(1) Informarea gi consultarea publicului se facj!t_u!n-at8arc!-9.-9!ap-q din cadrul procesului de elaborare

sau revizuire a PATU,
l. Etapa pregdtitoare
2. Etapa de documentare 9i elaborare a studiilor de fundamentare

3. Etapa elaboririi propunerilor (prima versiune a planului ce va fi supusd avizltiii)

4. Etapa elaboririi propunerii finale - etapa aprobirii (varianta finala a planului care include

obsirvaliile avizatorilor 9i se supune prrocedurii de transparenld decizionald)

5. Etapa monitorizirii implementirii planului aprobat
(2) Informarea gi consultarea publicului se fac, cf. cap.lll din Anexa la Ordinul MDRT nr.270112010'

diferentiat pe categorii de planuri (PATU)' astfel:
. Pentru PATZ- informarea 9i consultarea publicului se lac in

III Secliunea I din Anexa la Ordinul MDRT nr.270112010,
toate cele 5 etaPe conform caP.

o Pentru PUG 9i RLU aferent - informarea qi consultarea publicului se fac in

conform cap. III Secliuneaa2 a din Anexa la Ordinul MDRT nr.270112010

o Pentru PUZ gi RLU aferent : informarea $i consultarea publicului se fac in

conform cap. III Secliunea a 3 a din Anexa la Ordinul MDRT nr.270112010
o Pentru PUD: informarea gi consultarea publicului se fac in etapele 1,4,5

conform cap. III Secliunea a 4 a din Anexa la Ordinul MDRT nr' 2701/2010

Art .23.
1, Implicarea publicului in etapa pregititoare
(1) Aceasfi etapa se parcurge obligatoriu la toate PATZ' PUG, PUZ'PUD
(2) Obiectivele informirii:
r informarea publicului cu privire la intentia de a elabora planul;

o obtinerea de opinii, reactii, sugestii ale publicului asupra problemelor locale si a directiilor de

dezvoltare
(3) Consiliul Local al comunei vladim-irescu, prin primar si persoanele responsabile,, informeaza

pufn.ut cu privire la intentia de elaborare a oricarui plan, de cAnd APL ia decizia de elaborare sau

este informata cu privire la intenlia de elaborare a unui PIIZlPtlD de cdtre un investitor privat,

simultan prin:
. anunt publicat pe pagina proprie de internet a Primariei
. anunt publicat in presa locala /proprie sau televiziunea locala ;
. anunt afisat la sediul Primariei comunei Vladimirescu in spatiul amenajat, irf- punctele de

informare din satele comPonente:
. panou afiqat in punctele de informare din satele componente, sau in zona de studiu (pt. PUZ)

funcfie de categoria de Plan
(4) Anuntul va cuprinde cel Putin:

. prezentarea succinta a intentiei de elaborare a planului si a obiectivelor;

. numele si datele de contact ale coordonatorului activitatilor de informare si consultare a

publicului la catre pot fi transmise comentarii si semnalari;
o perioada in care pot fi transmise observatii, comentarii sau semnalari;

o data la care care va fi publicat /comunicat raspunsul la observatiile transmise in aceasta perioada

(raspunsul va afisat la spatiul amenajat destinat prezentarii planurilor)

. scurta descriere a etapelor urmatoare preconizate, incluSiv cele de informare si consultare a

publicului.

toate cele 5 etape

etapele 1, 3, 4, 5
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(5) in functie de complexitatea planului, primarul comunei Vladimirescu poate decide sa foloseasca si

alie,instru.ente de iniormare a cetatenilor 9i vor fi stabilite prin dispozitie a primarului.

Art.24.
2. Implicarea publicului in etapa de documentare qi elaborare a studiilor de fundamentare
(l) Aceastl etapa se parcurge obligatoriu la PATZ qi PUG;

itj i; ;;;ifi"'etapii de d"ocume-ntare 9i elaborare a studiilor de fundamentare Primarul comunei

Vladimirescu colecteaza de la public cerinle $i opinii, disfunctionalitati, nevoi, preferinte legate de

dezvoltarea teritorialI prin metode de cercetare sociologicd'
(3) Cercetarea sociologicd se efectueaz{ de catre persoane specializate in pregdtirea, derularea qi

analizarca rezultatelor metodelor coresfrunzdtoare, atestate conform legii in privinla elabordrii

documentatiilor de urbanism qi amenajare a teritoriului'

Art.25.
(1) in functie de complexitatea planului, Primarul comunei Vladimirescu poate decide:
- ,a folor"ur"u pentru informarea $i consultarea publicului 9i alte instrumente, proceduri,metode,

anunluri etc
- intiunirea grupului de lucru consultativ (vezi art. 19 din prezentrul regulament) pentru sprijinirea

autoritatAlii publice locale in activitatile de informare si consultare'

Art.26.
3. Implicarea pubticului in etapa elaboririi propunerilor
(1) Aceasti etapa se parcurge obligatoriu la :PATZ' PUG' PUZ'

iZj Conrultar"u cetatenilor ii socGtatii civile din comunei Vladimirescu cu privire la propunerile

ptanurilo. se face conform prevederilor ordinului 270112010; pentru PATZ 9i PUG se organizeazd

intdlniri cu membrii grupului de lucru consultativ pentru analiza / discutarea propunerilor, respectiv a

primei versiuni de plan
i3) Rezultatele consultari vor fi publicate cel putin in mass-media locala si pe propria pagina de internet

i4; fri.urut si persoanele responsabile asigura introducerea in documentatie a propunerilor

acceptatehezultate din activitatile de consultare a grupului de Iucru consultativ.

{rt,27.
4. Implicarea publicului in,etapa propunerii finale - etapa aproblrii planului
(l) Aceaste etapa se parcurge obligatoriu la PATZ, PUG' PUZ' PUD

iZi in u.O",.u 
'uprobarii 

de catr" CL ul comunei Vladimirescu elaboratorul planului qi persoanele

responsabile cu urbanismul gi relatii publice asisurd :
. elaborarea variantei finale a planului prin completarea acesteia conform observaliilor/cerinlelor

din avize qi supunerea procedurii de transparenld decizionald
. introducerea in documentatie, ca pafte integranta a sa, a Raportului consultarii publicului qi

punctul de vedere (referatul de specialitate) a persoanei responsabile cu urbanismuL.

Art. 28.
inlo,rur"u.i consultarea publicului in etapa aprobarii planului se face conform Legii nr'52l2003 privind

irur.pur*tu decizionala in administratia publica si conform Legii nr' 54412001 privind liberul acces la

informatiile de interes Public

l l
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Art.29
5. Iinplicarea publicului in monitorizarea implementarii planurilor si proiectelor

(l) Aceasti etapa se parcurge obligatoriu la toate planurile: PATZ' PUG, PUZ' PUD

iZi pefU aproiate ie publica /posieaze pe situl Primariei comunei Vladimirescu in termen de cel mult

o iuna de la aprobare 
- 

9i vor fi expuse in spaJiile amenajate de la sediul Primariei comunei

Vladimirescu pentru a putea fi consultate de publicul interesat
(3) primarul iomunei Vladimirescu asigur6, anual, elaborarea unui raporl cu privire la aplicarea

prevederilor PATU aprobate 9i aflate in implementare'

i+; Raportul anual eite rcalizat de persoana responsabil[ cu urbanismul si este prezentat /Primarului

comunei Vladimirescu I
(5) Raporlul se aduce la cunoqtiinla publicului prin:

o publicare pe site-ul Primariei comunei Vladimirescu pdnd cel tirziu la
fiecarui an

. afisare la sediul Primdriei comunei Vladimirescu

.' optional anun! public in presa locala

sf6rgitul lunii februarie a

Art.30.
(1) primarul comunei Vladimirescu isi organizeaza aslfel activitatea incdt, prin persoana responsabi16 cu

ieiatii publice, sa ofere permanent posibilitatea cetatenilor sa exprime sesizari si pldngeri referitoare la

aplicarea PATU aprobate legal de CL al comunei Vladimirescu

12y lrimarul comunei Vladimirescu, prin persoana responsabild cu relatii publice in colaborare cu S.S.

in-domeniul ATU va raspunde sesizarilor si pldngerilor publicului in termenele prevazute de legislalia in

vigoare

VI. DISPOZITII FINALE

Art.31.
prevederile prezentului regulament se aplica tuturor planurilor de amenajarea teritoriului 9i urbanism:

o aflate in curs de elaborar elactualizare sau avizare cf. art.3 din ordinul 2701l2010
o aprobate de cL al comunei vladimirescu aflate in implementare si monitorizare.
o care se vor el aboralactualiza

Art,32,
Prevederile prezentului Regulament vor fi permanent corelate si actualizate cu evolutia legislatiei cu

caracter general, cu cea a Uniunii Europene, precum si cu cea a legislatiei de specialitate.

Pentru Arhitect Sei
Alexandrina Gafiteanu
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