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Ra!'ort de speciilitrte
la proiectul de Hotirare priyilld aprobrrea Regulamentului local de implicrre a

publicului in elaborarer sau revizuires phnurilor de urbrnism sau de amenajare a
teritoriului

Prezentul mpo.t are la baze prevederile art. 6 alin. (3), atl.29 alin. (l) lit. c) qi
alin. (3) fi art. 30 alin. (l) ti (2) din Legea N.2412OOO privind normele de tehnicd
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicatd, cu modificerile ti
completdrile ulteioare, reprezentand instrumentul de prezentare li m otivarc a proiectului
de hotarare privind aprobare! Regulimentului local de implicare a publicului in
elaborare! sau revizuirea planurilor de urbaDism sau de amenajare s teritoriului

Motivul elaboririiacestui proiect de hoLe.ere ilconstituie, cu prec5dere,
necesitatea aducerii laindeplinireaprevederilota.57-6ldinLegea350/200tprivind
amenajarea teritoriului ti urbanismului, crmodificdrile qi complettrrile ulterioare ;i in
baza Ordinului nr. 2701/2010 al Ministerul Dezvoltdtii Regionale {i Tutienului privind
aprobarea Metodologiei de informare Si consultare a publicului cu privirc la elaborarea
sau revizuirea planurilor de amendjarc a teritoriului fi de urbanism.

Prezentul regulament stabile9te componentele obligatorii ale informerii li
consulttuii publicului care se aplice in cadrul proceselor de elaborare sau revizuire a
planurilor de urbanism gi de amenajare a teritoriului, in conformitate cu art. 6l din Legea
nr. 350/2001 privind amenajarea reritoriului qi urbanismul, cu modificdrile li completirile
ulterioare-

Informarea li consultarea publicului se efectueazd in toate fazele proceselor de
elaborare sau actualizare a planurilor de urbanism $i de amenajare a teritoriului li este
parte integrantl a p.ocedurii de iniliere, elaborare, avizare 9i aprobare a documentatiilor
de urbanism 5i amenajare a teritoriului.

Pentru toale documentaliile de u.banism ti amenajare a teritoriului prevdzute de
lege, pentru care se aplici prezenta metodologie, procesul de informare gi consultare a
publicului se finalizeaai cu raportul informerii $i consultdrii publicului, .aport ce se
supune atenlieiautoritd(ilor administmtiei publice responsabile cu aprobarea planului,
impreun5 cu documentalia completd.

Raportul informArii li consultirii publicului fundamenteaze decizia autoritiiilor
administraliei publice responsabile cu aprobarea sau respingerea planului propus, in



vederea respectdrii principiilor de dezvoltare urban5 durabila;i asigurerii interesului
general.

ln baza raportului informdrii 5i consuhdrii publicului. consiliul local Parincea
poate solicita modificarea ti completarea documentaliei de urbanism supuse aprobarii.

Informarea $i consultarea publicului in etapa aproberii fiecerei categorii de plan in
parte se face conform Legii nr. 5212003 privind transparenta deciziona16 in administralia
publice, cu completdrile ulterioare, li conform Legii nr.544/2001 privind liberulacces la
informaliile de interes public, cu modificarile Si completerile ulterioare.

Avand in vedere:
- HCL nr. 12126.03.2020 privind aprobarea valabilitatii planului Urbanistic

Ceneral(PUC) $ia Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Parincea p6nd
la data aprobtuii noului Plan Urbanistic Ceneral(PuC) ii a noului Regulament
Local de Urbanisml

- HCL nr. 28/30.06.2022 privind aprobarea inilierii demersurilor de actualizarc a
Planului Urbanistic Ceneral(PUG) ti a Regulamentului Local de Urbanism al
Comunei Parincea. judelul Bacau.

Tinsnd cont de prevederile:
a) art. 120 ti art. l2l alin. ( I ) qi (2) din Constitulia Romeniei, republicata:
b) art. 8 $i 9 din Cana europ€ana a autonomiei locale, adoptaE la Strasbourg la

l5 octombrie f985, ratificat5 prin Legearr.. 19911997
c) Art. 84 fi art. 129, alin (6) lit. c) din OUC 57120t9 privind Codul

Administrativ:
d) Art. 25, alin.(l) li ale art. 57-61 din Legea 350/2001 pivind amenajarea

teritoriului ti urbanismul, cu modificerile Si completiirile ulterioare;
e) H.C. nr.525l1996 privind Regulamentul general de urbanism, republicat5, cu

modifi carile $i complettrrile ulterioare;
f) Legii 50/1991 privind autoizarea executlrii lucrlrilor de constructii-

repubficat6, cu modificdrile qi complet?irile ulterioare, respectiy OIJC 
^r.22t2014g) Legii 5212003 p vind transparen[a decizionala in administralia publice, cu

completerile ulterioare;
h) Legii nr. 54412001 privind liberul acces la informaliile de interes public, cu

modifi cdrile ti completirile ulterioare;
i) HC nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizarea evalutrrii de

mediu pentru planuri ii programe, cu modifictrrile li completirile ulterioare;
j) Ordinului M.D.R.T. nr. 270112010 al Ministerul Dezvolterii Regionale gi

Turismului privind aprobarea Metodologiei de informare $i consultare a publicului cu
privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de aftenajare a teritoriului si de urbanism.

Din aceste considerente, vezand ti motivele de fapt, suntem de perere ce proiectul
este fundamentat juridic.

In ceea ce privegte conlinutul normativ al proiectului de hotdrAre, observam ce
acesta respecti atat cerinlele de formd, cet Si cerinlele de fond, iar normele iniliate prin
acesta se integreaze in ansamblul legislaliei 9i nu contin solulii carc ar contmveni cu
actele p€ baza fi in executarea caro@ urmeaze s, fie aprobatd.

In concluzie, lindnd cont de competenla materiale $i teritoriala a Consiliuh,ri Local
al comunei Parincea, propunem admiterea proiectului de Hotarare privind rprobarea



Regulsmentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirei
planurilor de urbanism siu de amerajare , teritoriului in forma propusa de initiator,
argumentele aduse sunt reale si pertinente. consideram proiectul oportun , legal si
necesar.

Parincea, decembrie 2022

l-umele si prenumele ComDartimentul Functixl Semnaturu
CRECU VASILE Contabilitate, buget.

financiar, venituri,
administrarea domeniului
Dublic si Drivat al comunei

consilier

BUTNARIU CORINA
PETRONELA

Urbanism, protectie civila,
avize, autorizatii, achizitii
publice, progmme de
dezvoltare locala

consilier
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de HotirAre privind aprobarea Regul&mentului local de implicare a

publicului in ehborrre. ssu revizuirea platrurilor de urbanism sau de omenajare a
teritoriului

Subsemnarul , ROgU SORIN, primarul comurrei Paincca,

in conformitate cu prevederile an.l36 din OUG nr.57 /2019 privind Codul
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Prezentul referat are la bazA prevederile art. 6 alin. (3), arr. 29 alin. (l) lit. c) Si alin.
(3) li art.30 alin. (l) qi (2\ din Legea nr.2412000 privind normele de tehnice legislativd
pentru elaborarea actelor normative, republicati, cu modificdrile li completirile
ulterioare, reprezentend instrumentul de prezentare li motivare a proiectului de hotarare
aprobarea Reguhmentului local de implicare s publicului in elaborarca sau
revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului.

Motivul elabordrii acestui proiect de ho6rare il constituie, cu pr€ctrdere,
necesitatea aducerii la indeplinire a prevederilo. art.57 - 61 din Legea 350/200tprifind
a e ajarea leitoriului ti wbanismuluL cifiodificdrile qi completirile ulterioare gi in
baza Ordinului ttr. 2701/2010 al Ministerul Denoltdrii Regionale gi Tuismrlui privind
aprobarea Melodologiei de ihformare Si consultare a ptblicului cu privire la elaborarea
sau revizuirca planurilor de atuenajarc o teritoriului ;i de wbanish.

Prezentul regulament stabile$e componentele obligatorii ale informtrrii gi
consultdrii publicului care se aplici in cadrul proceselor de elaborare sau revizuire a
planurilor de urbanism gi de amenajare a teritoriului, in conformitate cu a . 6l din Legea
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului ti urbanismul, cu modificirile qicompletirile
ullerioa.e.

lnformarea qi consultarea publicului se efectueazd in toate fazele proceselor de
elaborare sau actualizare a planurilor de urbanism $i de amenajare a teritoriului ti este
parte integrantd a procedurii de iniliere, elaborare. avizare gi aprobare a documentaliilor
de urbanism gi amcnajare a teritoriului.

Pentru toate documentaliile de urbanism li amenajare a teritoriului prevtrzute de
lege, pentru care se aplicl prezenta metodologie, procesul de informare li consultare a
publicului se finalizeazi cu raportul informdrii ti consultlrii publicului, rapo( ce se
supune atenliei autoritdlilor administraliei publice responsabile cu aprobarea planului,
impreuntr cu documentalia completd.
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pnorocr on norArAnr
privind aprobarea Regulamentului local de implicrre a publicului irl elaborarea sau

revizuirea planurilorde urbanism sau de amenajare a teritoriului

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARINCEA.

Avand in vedere temeiurile j urid ice, respectiv prevederile:
a) art. 120 li art. l2l alin. (l) $i (2) din Constitulia Romaniei, republicaa;
b) art. 8 ti 9 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptate la Strasbourg la l5

octombrie 1985, ratificaui prin Legea m 199/1997;
c) Art. 84 ;i art. 129, alin (6) lit. c) din OUC 57l20l9 privind Codul Administrativ;
d) Art. 25, alin.( I ) ti ale aft. 57 -61 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului 9i

urbanismul, cu modificerile ii complettrrile ulterioa.e;
e) H.G nr525/1996 privind Regulamentul general de urbanism, republicatd, cu

modific5rile gi completdrile ulterioare:
fl Legii 50/1991 privind autorizarea executirii lucrerilor de construclii-republicatd, cu

modificerile li completarile ulterioare, respectiv OUC nr.2212014l.
g) Legii 5212003 privind transparenta decizionali in administralia publice, cu

completdrile ulterioare;
h) Legii nr 54412001 privind liberul acces Ia informaliile de interes public, cu

modifi cdrile 9i comple0irile ulterioare;
i) HG nr 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizarea evalutrrii de mediu penrru

planuri gi programe, cu modificerile $i completlrile ulterioare;
j) Ordinului M.D.R.T. nr.270ll2010 al Ministerul Dezvoltdrii Regionale gi Turismului

privind aprcbarea Metodologiei de informare ti consultare a publicului cu privire la elaborarea
sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului qide urbanism.

luand act de:
a) referatul de aprobare prezenta! de care primarul COMLTNEI PARINCEA, in

calitatea sa de initiator, inreiistrat cu-nr8g32l C . D-.'9o81prin care se susline necesitatea !i
oportunitatea proiectului, constituind un aport p€ntru dezvoltarea colectivititii;

h) raponul companimentului de reson din cadnrl aparatului de specialitale al
primarului. inregistmt cu r883Lt _C_rl2&?2 prin care se morireaza. in drepr gi in fapr.
necesitrtes $i oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivit5lii;

c) raportul comisiilor de specialitate a Consiliului Local al COMLNEI PARINCEA

ln temeiul an. 129, alin. I, alin. (2), lit."d", alin. 4 lit. (d), alin.(7), lit."n", corobomte cu
art.l39, alin.(3), lit."a", art.l96, alin.|,lit."a", alin. (2) ti art. 197, alin I din OUG ft.571 2Ol9
privind Codul administrativ, cu modifica.ile si completarile ulterioare,



PROPUNE:

Art. l, - Se aprobA Regulamentul local de implicare a publicului in elaborarea sau
revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, porivit Anexei care lace pa(e
integrante din prezenta hoter.are.

Art 2. - Aducerea la indeplinire a prezentei hoterari se asigure de c6tre primarul
Comunei Parincea, domnul Sorin Roiu prin compartimentele de specialitate.

Art.3. - Prezenta hotarare se comunice, prin intermediul secretarului Comunei parincea.
in termenul prevezut de lege, primarului Comunei Parincea, prefectului judelului Bacau ;i se
aduce la cunostinle publicd prin afi;area la sediul primdriei, precum qi pe pagina de intemet
httDs://w1vw.Darincea.ro/

Hotararc adoptata iD sedinta ordiDara a Consiliului Local il comunei parincea din
data de .......,..,,,........ , cu respect!rea prevederilor art.l39, alin.3, lit.,'i" din OUG nr.57l 2019
privind CODUL Administrativ, cu modificarile si completsrile ulterioarc, cu un numar de
..........voturi pentru, .........voturi impotriva, .........,,, abtiDeri, ditr numarul totsl de 13
coNilieri locali in functie si ...,., consilieri locali prczeoti.

I \II IAToR PItoI ECT.
PR I }I.\R.

Srtrin Rosr
\

Avize zit.
pentru legalitate:

SECRETARUL GENf RAL AI- COMUNEI.
Mina Drogu



Anexa la Proiect de horerare nrff3l din OC .12',ZoZZ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARINCEA
JUDETUL BACAU

REGULAMENTUL LOCAL
referitor la implicarea publicului in elaborarer sau revizuiroa planurilor de urbanism sau

de amenajsre a teritoriului din comuna PARJNCEA



CADRUL LEGAL DE ELABORARf,, CONTEXT $I OPORTUNITATE

. Regulamentul local de implicare a publicului din comuna pARINCEA. judelul Bacau in
elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, se elaboreaze in
conformitate cu prevederile:

. ConstitutieiRomaniei;

. Legii 350/2001 privind amenajarea reritoriului ii urbanismul, cu modificdrile 9i
complet5rile ulterioare;

. Legii 50/1991 privind autorizarea executerii lucrerilor de constructii_republicati. cu
modificdrile Si completArile ulterioare, respectlv OUG n.22l2\l4l

Legii 5212003 privind transparenla decizionale in administralia publici, cu
completerile ulterioare;

Legii w.54412001 privind liberul acces la informaliile de interes public, cu
modificdrile Si completdrile ulterioare;

. HC nr 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizarea evalu[rii de mediu pentru
planuri $i programe, cu modificdrile ti completarile ulterioare;. Ordinului M.D.R.T. nr 270112010 al Ministerul Dezvolterii
privind aprobarea Metodologiei de informare $i consultare a
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului $i

Regionale gi Turismului
publicului cu privire la

de urbanism.

REGULAMENTUL LOCAL
de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de

amelajare, teritoriului

CAPITOLUL I. DISPOZITII CENERALE

Art.l - Prezentul regulament a fost elaborat in conformitate cu art.57 - 61 din Legea
350/200lprivind amenajarea teritoriului ti urbanismului, cu modifictuile !i completerile ;lterioare
qi in baza Ordinurlui nr. 270tl2010 al Ministerul Dezvolt?trii Regionale gi Turismului privind
aprobarea Metodologiei de informare $i consultare a publiculuiiu priviie la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului qi de urbanism.

Art.2 - Participarea publicului la activitatile de amenajare a teritoriului 5i urbanismului
constd in implicarea acestuia in etapele procesului decizional referitor la activitilile de amenajare
a teritoriului li u.banism, iar prin participarea publicului se asigurd dreptul la informare,
consultare $i acces lajustifie, potrivit legii, conform Metodologiei de informare gi consultare a
publicului aprobattr prin Ordinul MDRT nr 2701 din 30 decembrie 2010.

. Art 3 - Prezentul regulament se adreseaze tuturor iniliatorilor, elaboratorilor gi
avizatorilor de planuri de urbanism $i de amenajare a teritoriului, precum ,i tuturor factorilor de
decizie din domeniu gi se aplicd tuturor categoriilor de planuri de urbanism gi de amenajare a
teritoriului, prevdzute de lege.

Art 4 - Informarea li consultarea publicului se efectueaze in toate fazele proceselor de
elaborare sau actualizare a planurilor de urbanism gi de amenajare a teritoriului qi este parte
integrantd a procedurii de iniliere, elaborare, avizare gi aprobare a documentaliilor de urbanism gi
amenajare a teritoriului.



CAPITOLUL II _ RESPONSABILITATI $I COMPETENTE

Art 5 - Responsabilitatea privind organizarea, deslipurarea gi finantarea informerii $i
consultarii publicului pentru planurile de urbanism qi de amenajare a teritoriului revine Primariei
comunei Parincea. prin compartimentele de specialitate.

Art.6 - ( I) Percoana responsabilS cu informarea Si consultarea publicului are urmAtoarele
atribu(ii:
a) coordoneazA redactarea documentului de planificare a procesului de participare a publicului, pe
baza Regulamentului local adoptat Si in functie de complexitatea planuluide urbanism sau
amenaiare a teritoriului;
b) rdspunde de redactarea cerinlelor specifice care vor fi incluse in documentele de selectare $i
desemnare a elaboratorului pentru documentaliile de urbanism ti amenajare a teritoriului iniliate
de autoritdlile administraliei publice locale;
c) rdspunde de redactarea propunerilor de cerinle specifice necesar a fi incluse in avizul prealabil
de oportunitate pentru documentatiile de urbanism iniliate de investitori priva(i, persoane fizice
saujuridice;
d) gestioneaze activitd(ile de informare qi consultare a publicului pe tot parcursul documentaliei,
pand la aprobare;
e) este persoand de contact din partea administraliei publice locale p€ntru activitilile de informare
ii consultare a publicului in privin(a proiectului respectiv.
(2) In functie de complexitatea planului de urbanism sau amenajare a teritoriului, persoana
responsabilS cu informarea Si consultarea publicului poate fi sprijinite in indeplinirea atributiilor
sale de c5tre un grup de lucru permanent, format din reprezentanli ai administra[iei publice locale,
ai mediuluide afaceri $i ai societ4ii civile, precum $i din reprezentanli ai cet5lenilor, cu
respectarca prevederilor Legii 5212003 privind transparenta decizionalt in administr4ia publice,
cu completirile ulterioare $i a Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informaliile de interes
public, cu modificarile $i completiirile ulterioare.

Art.7 - Cheltuielile pentru activitatea de consultare ti informare a publicului privind
planurile de urbanism $i de amenajare a teritoriului const6nd in anunluri in mass-media local,
oryanizarea de intalniri qi dezbateri, interviuri, audieri, editarea de materiale publicitare ti
confectionarea de panouri publicitare, etc, vor fi prevdzute in bugetul local.

CAPITOLUL III DOCUMENTELE PROCESULUI DE INFORMARE SI CONSULTARE A
PUBLICULUI

Art. 8 - Documentul de planificare a procesului de informare ;i consultare a publicului in
baza ctrruia se desfdqoari procesul de panicipare trebuie sd cuprinde cel pulin urmitoarele
informalii:
a) identificarea pirtilor interesate, persoane fizice saujuridice, institutii publice care pot fi
afectate de prevederile propuse prin planul de urbanism sau amenajare a teritoriului;
b) modalitatea prin care vor fi anunta(i cei interesali 9i cei poten(ial afectati referitor la inilierea
procesului de elaborare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului lide schimberile
propuse;
c) modalitatea prin care li se va oferi ocazia celor afectali sau interesa(i de a discuta propunerea
cu in4iatorul qi proie,ctantul qi de a-Siexprima rezerve! a formula observalii sau a sesiza probleme
legate de propunerile din planul de urbanism sau amenajare a teritoriului, inainte de supune.ea
spre avizare autorititilor competente;
d) calendarul propus de iniliator pentru indeplinirea obliga[iilor de informare gi consultare a
publiculuii



e) datele de contact ale reprezentantului proiectantului, responsabil cu inlormarea,i consultarea
publicului.

Art. 9 - Rapo(ul informdrii qi consultdrii publicului. va cuprinde cel putin urmdtoarele
informalii:
a) detalii privind tehnicile li metodele utilizate de solicitant pentru a informa gi a consulta
publicul, inclusiv:

l. datele $i locurile tuturor intdlnirilor la care cetelenii au fost invitali si dezbate propunerea
solicitantului:
2. con{inutul, datele de transmitere prin potte Si numirul trimiterilor pottale, inclusiv
scrisori, invitalii la intalniri, buletine informative $i alte publicalii;
3. localizarea rezidenlilor, proprietarilor $i pa(ilor interesate care au primit notificeri,
buletine informative sau alte materiale scrise;
4. numerul persoanelor care au participat la acest proces;

b) un rezumat al problemelot observa(iilor $i rezervelor exprimate de public pe parcursul
procesului de informare ti consultare, inclusiv:

l. modul in care solicitantul a rezolvat, inteniioneazi str rezolve sau se va ocupa de
problemele, observaliile qi rezervele exprimate de public;
2. probleme, observa{ii gi rezerve pe care iniliatorul planului de urbanism sau amenajare a
teritoriului nu poate sau nu e dispus se le rezolve, impreune cu motiva(ia acestui lucru;
3. orice alte informalii considemte necesare pentru a susline prcluarea yu neprcluarea
propunerilor.

Raportul informlrii ti consultdrii publicului este documentul cu care se finalizeaze fiecare
proces de informare !i consultare a publicului li se elaboreazEpentru fiecare documentatie de
urbanism $i amenajare a teritoriului.

Raportul consulterii, insotit de punctul de vedere al structurii de specialitate din cadrul
autoriti(ii publice locale, se prezinte Consiliului Local al comunei parincea, spre insugire sau
respingere, odattr cu inaintarea spre aprobare a planului de urbanism Si amenajare a teritoriului.

Art. l0 - Elaboratorul planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului rebuie se
respecte cerinlele provenite din calendarul !i confinutul activitelilor li actiunilor de implicare a
publicului stabilite in Documentul de planificare a procesului de informare gi consultare a
publicului li sd acorde sprijin iniliatorului in integrarca rezultatelor consulterii publicului in
planurile dezbdtute.

CAPITOLUL IV. ETAPELE PROCESULUI DE INFORMARE $I CONSULTARE A
PUBLICULUI

ART.ll- (l) Infomarea gi consultarea publicului se fac obligatoriu in urmatoarele etape
din cadrul procesului de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism sau amenajare a
te.itoriului:
a) etapa pregtrtitoare - anunlarea intenliei de elaborare;
b) etapa de documentare ti elaborare a studiilor de fundamentare;
c) etapa elabortrrii propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare;
d) elaborarea propunerii finale, care include toate observaliile avizatorilor gi care se supune
procedurii de transparenld decizional5.

(2) Informarea ti consultarea publicului se face diferenliat pe categorii de planuri de
urbanism sau amenajare o teritoriului:

) Planul urbanistic general (PUG) qi regulamentul local de urbanism (RLU) aferent acestuia> Planul urbanislic zonal li regulamentul local aferent acesruia .pUZ
> Planul urbanistic de detaliu PUD.



CAPITOLUL V - PLANUL URBANISTIC CENERAL (PUC) SI RECULAMENTUL LOCAL
DE URBANISM (RLU) AFERENT ACESTUIA

l. lmpiicarea publicului in etapa pregititoare

Art. l2- Primeria comunei Parincea, iniliatoarea $i beneficiara Planului urbanistic
general (PUG) $i a regulamentului local de urbanism (RLU) aferent acestuia informeazd publicul
cu privire la inten{ia de elaborare sau de revizuire a PUG inainte de elaborarea documentelor
necesare procedurii de atribuire a serviciilor de elaborare a planului.

Art 13 - Informarea cu privire la intenlia de elaborare a PUG se face simultan, prin
urmetoarele metode:

> anunt afi;at la sediul primeriei comunei Parincea;
> anunl publicat pe site-ul official al primiriei Parincea www.parincea.ro;
) anunl in mass media localS.

Art 14 - (l)Anuntul va cuprinde in mod obligatoriu cel pu(in urmetoarele:
> prezentarea succinte a argumenttrrii intenfiei de elabomre/revizuire a PUG gi a obiectivelor

PUG:
> numele li datele de contact ale persoanei responsabile cu inlormarea $i consultarea

publicului, cdtre care pot fi tmnsmise comentarii, observalii gi propuneri;
) perioada, de maximum 25 de zile de ladata aducerii lacuno$inia publiculuia intenliei, in

carc pot fi tmnsmise comentarii, observa{ii gi propuneri sau exp mate nevoi;
! modul in care va fi pus la dispozilia publicului respunsul la observatiile transmise in

aceasti perioadd.
(2) Anunlurile publicate pe site-ul oflicial al comunei parincea 

Si cele afiFte
trebuie mentinute pe toate perioada in care pot fi tmnsmise observalii li propuneri.

Art, 15 - ( l) Elementele de temd incluse in documentatia necesara atribuirii serviciilor de
elaborare sau revizuire a PUC privind obiectivele principale, aspectele li prevederile principale ce
urmeaze a fi abordate, precum li procedurile specifice de informare gi consultare a publicului pe
parcursul elabordrii sau revizuirii PUC se redacteazd de c5tre structura de specialitate din cadrul
Primdriei comunei Parincea, beneficiard a PUG, cu sprijinul unui grup cu rol consultativ format
din reprezentanli ai altor compartimente de specialitate din cadrul Primiriei comunei parincea,
autoritd(ii competente cu protectia mediului, comisiei de urbanism din cadrul consiliului local 9i
ai altor institulii/organisme interesate de la niveljude(ean sau local, precum Si de cetre persoana
responsabile cu informarea li consultarea publicului, astfel incet sA se asigure identificarea
prealabild a nevoilor la care PUC trebuie sd dspund5.

(2) Documentalia necesare atribuirii serviciilor de elabom.e sau revizuire a pUC include
in mod clar obligaliile ce derivd din derularea activitelilor de informare 9i consultare a publicului.

(3) Toate prupunerile oblinute li nevoile identificate in urma procesului de informare qi
consultare vor fi examinate li sintetizate ti vor fi prezentate ca anextr la documentatia necesare
atribuirii contracrului de elaborare a PUG

Art 16 - (1) Odat?i cu incheierea contractului de atribuire a serviciilor de elabomre sau
revizuire a PUG, Primtrria comunei Parincea va aduce la cuno$inla publicului informaliile cu
privire la demamrea procesului de elaborare PUG, simultan prin:

> anun( afitat la sediul primtrriei comunei Parincea;
> anunl publicat p€ site-ul official al primtrriei parincea www.painoea.ro:
) anunl in mass media locald.

(2)Anunlul va cuprinde in mod obligatoriu cel pulin urmetoarele:
> expdmarea pe scu( a obiectivelor principale, aspectele;i prevederile principale care vor fi

abordate:
> prezentarea etapelor de elaborare li a activitelilor de informare fi consultare, cu precizarea

obiectivelor, metodelor, a locului li a datei sau perioadei corespunzatoare fiecarei metode;



> datele de contact ale coordonatorului activitelii de informare ii consultare a publicului,
locul unde se pot transmite observatii in mod permanent.

2. Implicarea publicului in etapa de documentare li elaborare a studiilor de fundamentare

Art. l7 - ( l) in etapa elabordrii studiilor de fundamentare a propunerilor. cerintele ti
optiunile publicului legate de dezvoltarea urbane durabil, sunt oblinute de elaboratorul
documentaliei de urbanism prin metode de cercetare sociologicd relevante pentru obiectivele
propuse.

(2) Cercetarea sociologice se efectueaze de citre persoane specializate in pregitirea.
derularea 9i analizarea rezultatelor metodelor corespunzdtoare, atestate conform legii in privin[a
elabordrii documentaliilor de urbanism gi amenajare a teritoriului.

3. lmplicares publicului in etapa elaborlrii propurerilor

Art. l8 - Pe parcursul elaboririi propunerilor este rccomandatd consultarea publicului,
oryanizalii ale societ4ii civile, asocialii profesionale $i alti factori interesali, astfel incat sd fie
preintampinate eventuale dezacordu sau contest5ri, iar pentru reducerea birocmtiz5rii sau a
costurilor, consultarea se fie organizate impreune cu evaluarea de mediu.

Art. l9 - Informarea ii consultarea publicului asupra propunerilor de pUG se face de
Primaria comunei Parincea prin:
! publicarea pe site-ul official al Primiriei Padncea a anuolului cu privire la posibilitatea,

modul 9i perioada, locul li orarul in care se pot consulta documentele complete ale
propunerilor qi in care se transmit observa{ii la sediul autorit {ii competente pentru aprobarca
finale a PUC in termen de ma,\imum 45 de zile calendaristice de la data ultimuluianunl,
precum gi obiectivele, data, locul de desfaiurare, ora de incepere li durata estimatd a
dezbaterii publice care are loc Ia minimum 20 de zile de la data ultimului anunl;

) afiqarea anunlului de mai sus gi propunerile insolite de explica{ii succinte, scrise $i desenate,
intr-un limbaj nontehnic, pe o perioadi de cel pulin 30 de zile, la sediul propriu gi in locurile
de afi5aj din comuni;

> trimiterea in scris cAtre factorii interesali identificaJi anunlul publicat, cu cel pulin l5 zile
inainte de data dezbaterii publice;

Art. 20 - Primtrria comuoei Parincea consulttr publicul asupra propunerilor de pUG
elaborate prin:

D punerea la dispozilia publicului, pentnr consultare, prima versiune a propunerilor pUG, cu
materialele gEfice cu explicatii formulate intr-un limbaj nontehnic, pe durata a cel pulin 45
de zile, inr-un spaliu special amenajat 9i cu posibilitatea colecterii in scris a observaliilor
ceteFnilor;

> pregitirca, organizarea li conducerea dezbaterii publice cu privire la propuneri;
Art. 2l- Primeria comunei Parincea informeaza publicul cu privire la rezultatele

consulterii prin publicarea pe site-ul olficial al primariei parincea a observaliilor li sugestiilor
publicului asupra propunerilor prcliminare gi a respunsului la acestea, in termen de maximum l5
zile de la data dezbaterii publice;

Art 22 - Consultarea publicului pe propunerile de plan se face inainte de transmiterea
documentaliei pe circuitul legal dc avizare.

Art. 23 - (l) in vederea introduceriiin circuitul legalde avizare a pUC ti RLU, primeria
comunei Parincea asigurd realizarea Raportului consultdrii populaliei.

(2) Raportul consultirii insolit de punctul de vedere al structurii de specialitate din cadrul
Primariei Parincea se prezintl consiliultri local al comunei Parincea spre insulire sau respingere.

(3) Introducerea in documentalie a propunerilor ii sugestiilor acceptate rezultate in cadrul
procesului de consultare public se face prin responsabilul de Urbanism din cadrul primdriei
comunei Parincea.



4. Implicarea publicului in etapa aprobirii PUC
Art. 24 - Informarea ii consultarea publicului in etapa aprobarii pUC se fac cu respectarea

prevederilor Legii 52/200J privind transparenla decizionale in administralia publica, cu
completerile ulterioare ti a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informa{iile de interes
public. cu modificririle Si completArile ulrerioare.

5, Implicarea publicului in monitorizarea implementdrii PUG

Art,25- Documentele PUGqi RLU aferent reprezinE informatiide interes public  i vor
fi puse la dispozilie automat prin publicare pe site-ul oflicial al primiriei pi vor fi eliberate la
cerere conform Legii nr 544l2OOl privind liberul acces la informaliile de interes public, cu
modificdrile qi completarile ulterioare.

Art, 26 - Anual, auroritS{ile administraliei publice vor face publice modalitalile privind
aplicarea prevederilor PUG ii stadiul de aplicare.

CAPITOLUL W - PLANUL URBANISTIC ZONAL (PUZ) $I REGULAMENTUL LOCAL
AFERENTACESTUIA

l lmplicarea publicului in etapa pregtrtitoare

Art. 27 - Primtuia comunei Parincea inlormeazA publicul cu privirc la intenlia de
elaborare PUZ ii a obiectivelor acesttria, indiferent de iniliator.

Art. 28 - Informarea $i consultarea publicului cu privire la intentia de elaborare pUZ gi
obiectivele acestuia se face inainte de elaborarea documentelor necesare lansirii procedurii de
at buire a contractului pentru elaborarea planului.

Art 29 - ln cazul in care iniliatorul planului este un investitor privat, persoane fizica sau
juridicd, obligaliile ce derivd din procedurile specifice de informare li consultare a publicului se
vor transmite iniliatorului p n certificatul de urbanism 9i avizul prealabil de oportunitate.

Art,30 -Afi9area in vederea inform5rii populaliei se face pe panouri rezistente la
intemperii, conforme cu modelele prevdzute in anexa care face parte integrante din prezentul
rcgulament.

Art. 31 - Informarea cu privire la intengia de elaborare a pUZ se face simultan, prin
urmetoarele metode:

> anun( afiFt la sediul primAriei comunei Parincea;
> anun( publicat pe site-ul official al primiriei parincea www.parincea.m;
> anunl rimis grupului ,inte - proprietarilor din zona ce urmeaze a fi tratatii
> inlelniri cu locuitorii din zone

Art.32 - (l)Anunlul va cuprinde in mod obligatoriu cel pu{in urmdtoarele:
> prezentarea succintd a argumentd.ii intenliei de elaborare a PUZ qi a obiectivelor acestuia;
)> nr. de telefon Ei adresa de e-mail ale punctului de informare din cadrul primdriei comunei

Parincea, citre care pot fi tmnsmise comentarii, observalii ti propuneri;perioada este !i de
marimum 25 de zile de la data aducerii la cunotrin(a publicului a inten(iei;

> data li modul in care va fi pus la dispozilia publicului respunsul la obsewaliile transmise
in aceaste perioad5; data va fi de maximum l5 zile de la data limitd pane la care s-au putut
ransmite observa(ii.
(2) Anunturile publicate pe site-ul oflicial al comunei parincea gi cele afisate trebuie

menlinute pe toate perioada in care pot fi transmise observalii li propuneri.
(3) Elementele de teme incluse in documentalia necesartr atribuirii serviciilor de elaborare

a PUZ privind obiectivele principale, asF,ectele gi prevederile principale ce urmeaz5 a fi abordate,



precum ii procedurile specifice de informare Si consultare a publicului pe parcursul elabor.irii sau
revizuirii PUG se redacteazd de cire structura de specialitate din cadrul primdriei comunei
Parincea, cu sprijinul unui grup cu rol consultativ format din reprezentan(i ai altor compartimente
de specialitate din cadrul Primariei comunei Parincea, autoritelii competente cu proteclia
mediului. comisiei de urbanism din cadrul consiliului local li ai altor institulii/organisme
interesate de la niveljudelean sau local, precum $i de cdtre persoana responsabili cu informarea gi
consultarea publicului. astfel incat se se asigure identificarea prealabild a nevoilor la care pUG
trebuie st raspundd.

(4)Documentatia necesard atribuirii serviciilor de elaborare a PUZ trcbuie sA include ii
obligaliile elaboratorului ce derivd din procedr-rrile specifice de informare ti consultare a
publicului.

(s)Toate propunerile oblinute $i nevoile identificate in urma procesului de informare gi
consultare vor fi examinate Si sintetizate ti vor fi prezentate ca anexd la documentatia necesare
atribuirii contractului de elaborare a PUZ.

2. Implicarea publicului in etapa elaboririi propunerilor

Art. 33 - Pe parcursul elabortrrii propunerilor este rccomandate consultarea publicului
asupra evolutiei acestom, astfel incat sA fie argumentate beneficiile aduse in interes public Ai sd fie
preintampinate eventuale dezacorduri sau contestdri.

Art 34 - (l ) Informarea li consultarea publicului asupra propunerilor de pUZ se face de
Primeria comunei Parincea prin:
> publicarea pe site-ul oflicial al Primiriei Padncea a anunlului cu privire la posibilitatea,

modul qi perioad4 locul $i orarul in care se pot consulta documentele complete ale
propunerilor 9i in care se transmit observatii la sediul autoritdtii competente pentru aprobarea
PUZ in termen de maximum 25 de zile calendaristice de la data ultimului anun!, precum gi
obiectivele, data, locul de desEgurare, ora de incepere $i durata estimatl a dezbaterii publice
care arc loc la minimum I0 de zile de la data ultimului anunt;

) identificarea gi notificarea proprietarilor a caror prop eteli vor fi direct afectaate de
propunerile PUZ;

! punerea la dispozilia publicului spre consultare documentele aferente propunerilor pUZ,
inclusiv materiale explicative scrise qi desenate, intr-un limbaj nontehnic, precum li
documentele ce au stat la baza primei variante a propunerilor, dupi caz: certificatul de
urbanism. avizul prealabil de oponunitale:

D afigarea anunlului la sediul Primdriei comunei Parincea li in locurile de afi9aj din comune,
pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice
amplasate in cel pulin 3 locuri vizibile pe teritoriulzonei studiate:

> investitorul privat ini(iator al PUZ afiteaz5 anunlul pe panouri rezistente la intemperii, cu
caracteristici stabilite prin procedurile specifice, in loc vizibil la parcela care a generat
intenlia elaborerii PUZ.

(2) Primdria comunei Parincea, prin persoana responsabiltr, informeazi publicul cu privire
la rezultatele informerii li consultirii, cel pulin prin publicarea pe propria pagind de intemet $i la
sediul propriu a observaliilor Si sugestiilor publicului li a rispunsului la acestea, in termen de l5
zile de la incheierea perioodei dc consulta.e a publicului;

(3) Primdria comunei Parincea, prin persoana responsabile, informeazd in scris proprietarii
ale ciror imobile sunt direct afectate de propunerile PUZ gi care au trimis opinii, cu privire Ia
observa[iile primite 9i respunsul argumentat la acestea.

Art 34 - Primdria comunei Padncea asigurd elaborarea Raportului consultirii publicuh,ri.
Acesta , insofit de punctul de vedere al comisiei de specialitate, se supune spre aprobare
Consiliului Local al comunei Paincea.



3. Implicarea publicului in etapa aprobtrrii PUZ

Art. 24 - lnformarea gi consultarea publicului in etapa aproberii PUZ se fac cu respectarea
prevederilor Legii 5212003 privind transparenta decizionald in administralia publica, cu
completdrile ulterioare ti a Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informaliile de interes
public. cu modificirile li complelarile ulterioare.

4. Implicarea publicului in mol!itorizarea implementirii PUZ

Art. 25 Plania de reglementdri urbanistice Si regulamentul local reprezinte informalii de
interes public $i vor fi puse la dispozilie automat prin publicare pe site-ul official al primdriei gi
vor fi eliberate la cererc conform Legii nr 54412001 privind liberul acces la informaliile de
interes public, cu modificerile li completefile ulterioarc.

CAPITOLUL !'II - PLANUL URBANISTIC DE DETALIU (PUD)

l. Implicarea publicului in etspr pregititoare
Art. 26 - In situalia solicitariielaborarii unui PUD, Primtuia comunei parincea informeazd

$i consulte popula(ia prin urmetoarele modalitdli:
> se notifice proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile celei carc a generat puD-ul

privind intentia ii propunerile documentaliei de urbanism, cu acordarea unui ternen de
primire a observaliilor sau propunerilor de minimum l5 zile;

> in situatia in care iniliatorul PUD este o persoani fizice saujuridica interesate, in termen
de 5 zile de la primirea tuturor observa(iilot Primiria comunei Parincea notifice iniliatorul
PUD cu privire la eventualele obieclii primite qi solicitd modificarea propunerilor sau
rdspunsul motivat de refuz al acestom, cu acordarea unui termen de transmitere a
respunsului in termen de maximum l0 zile;

> in termen de l0 zile de la rdspunsul argumentat al iniliatorului pUD, primtrria comunei
Parincea informeazd in scris proprietarii care au trimis opinii cu privire la observatiile
primite Si respunsul la acestea.

2. Implicarea publicului in etapa aprobtrrii PUD

Art 27 - in vederea aproberii PUD, autoritdlile administraliei publice responsabile cu
aprobarea planului asigurl introducerea in documentatia supusd aprobarii consiliului local a
raportului informerii ti consulterii publicului, insolit de punctul de vedere al structurii de
specialitate.

3. Implicarea publicului in monitorizarea implementdrii PUD

An.28 - Informa{iile cuprinse in PUD reprezintd informalii de interes public Ai vor fi
fumiate ti puse Ia dispozilie in urma solicitarilor, conform Legii nr 54412001, cu modificlrile li
completirile ulterioare.



CAPITOLUL VIII _ RECLEMENTARI FINALE

Art. 29 - Pentru indeplinirea responsabilitelilor, la sediul Primdriei comunei Parincea se
organizeaze un spaliu permanent dedicat afiiarii documentelor qi schimbului de informafii cu
privire la activitatea de urbanism li amenajarea teritoriului.

Art.30 - Responsabilitatile stabilite personalului angajat in cadrul apararului de
specialitate al Primarului comunei Parincea sunt sarcini de serviciu ;i se cuprind in figa postului
persoanelor nominalizate.

Art. 3l - Prezentul regulament local intre in vigoarc odatl cu aprobarea Consiliului Local
qipublicarea lui.

Art. 32 - Prevederile prezentului regulament se completeaze cu dispoziliile legale in
vigoare.

Avizeazi.
peDtru legilitrtei
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referitor la elaborarea unui proiect de hotarare privind aprobarer Regulame[tului locrl de
implicare a publicului ill elaborarea sau rcvizuirea planurilor de urbrnism sau de amenajare a

teritoriului

Primarul Comunei Parincea anunltr elaborarea unui proiect de hotarare pirtind ,,aprobarea
Regularhentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuired planurilor de urbarlism

sau de amenqjare a teritotiului"

Anunlul cuprinde:

a) referatul de aprobare al primarului comunei Parince4 in calitatea sa de iniliator, calitate
acordatd de prevederile art.l36,alin.l din Ordonanta de urgente tu.57l2019 privind Codul
administrativ.cu modifi cdrile li completa.ile ulterioarei

b) raportul compartimentului de resort la proiectul de hotarare pnvifi,"aprobarea
Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism
sau de atuenajare d tefitoriului" ;

c) proiectul de hotirdre privind implementarea proiectrul:ui ,,oprobalea Regulamentului local
de implicare a publicului in elaborarea sau rcvizuirea planurilor de urbahisrh sou de smenajare a
teritoriului":

d) termenul limira, locul li modalitatea in care cei interesali pot trimite in scris propuneri, sugestii,
opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotdriare:

d.l. termenul limitS: ...., ora ....................;
d.2. locul: Primtrria Comunei Parincea:

d.3. modalitatea:

d.3. L e-mail: oflice@parincea.ro;
d.3.2. pe supon de hartie sau pe suport magnetic Ia registratura generali a Primiriei

Comunei Parincea :

d.3.3. peBoana responsabile pentru relalia cu societatea civil6, care sA primeasce
propunerile, sugestiile gi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de hotirare propus este

dow},,,ra Andrq VASllA$-eonsilier -rcgistraturd-comunicate, dir. aparatul de specialitate al
primarului comunei.
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