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Aprob
PRIMAR

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotararee privind aprobarea Regulamentului local de
implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism
sii amenajarea teritoriului in Comuna Seimeni, judetul
tul Constanta
Cadrul legal privind elaborarea, avizarea si aprobarea Regulamentului
Local(
cal( RL) Este reprezentat de Ordinul MDRT nr. 2701
2701/30
/30 decembrie 2010
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 sii consultarea
publicului pentru planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului revine
autoritatilor
tilor administraliei publice responsabile cu aprobarea planurilor.
Conform Art.8. - ( 1) Pentru stabilirea modului sspecific
pecific de aplicare a prezentei
metodologii, autoritatile
tile administra
administratiei publice locale au obligalia sa adopte
Regulamentul local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea
planurilor de urbanism sii amenajare a teritoriului, denumit in continuare
continua
Regulamentul local, pentru care au responsabilitati
responsabilit ti de aprobare, potrivit legii.
Conform alin.(4) din art.8 -Regulamentul
Regulamentul local se intocmeste
intocme de catre
tre structura
responsabila cu urbanismul impreun
impreuna cu compartimentul responsabil cu
informarea publica din aparatul de specialitate al autoritafllor administra
administratiei
publice locale, se avizeaza de ccatre Comisia tehnica de urbanism sii se aprob
aproba
prin hotarire
rire a consiliului local.
Art. 9. - (l ) Atunci cand
nd iau decizia cu privire la initierea
ini
elaborarii
rii unui pplan
de urbanism sau de amenajare a teritoriului, ori cand
c nd sunt informate cu privire la
o astfel de intentie, autoritatile
tile administra
administratiei publice cu atributii
ii de aprobare a
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planului desemneaza o persoan
persoana din structura proprie responsabila cu
informarea si consultarea
onsultarea publicului.
(3) Persoana responsabila cu informarea sii consultarea publicului are
urmatoarele atributii:
a) coordoneazd redactarea documentului de planificare a procesului de
participare a publicului, pe baza Regulamentului local adoptat si in functie
func de
complexitatea planului de urbanism sau amenajare a teritoriului;
b) raspunde
spunde de redactarea cerin
cerintelor
elor specifice care vor fi incluse in documentele
de selectare sii desemnare a elaboratorului pentru documentatiile
documenta iile de urbanism si
amenajare a teritoriului initiate
iate de autoritatile
autorit
administratiei
iei publice locale;
c) raspunde
spunde de redactarea propunerilor de cerinte
cerin e specifice necesar a fi incluse
in avizul prealabil de oportunitate pentru documentatiile
documenta iile de urbanism initiate
ini
de
investitori privati,
i, persoane fizice sau juridice;
d) gestioneaza activitatile
tile de informare sii consultare a publicului pe tot
parcursul documentatiei, panna la aprobare;
e) este persoana de contact din partea administra
administratiei
iei publice locale pentru
activitatile de informare sii consultare a publicului in privinta proiectului
respectiv.
(4) in functie de complexitatea planului de urbanism sau amenajare a
teritoriului, persoana responsabila cu informarea si consultarea
ea publicului poate
fi sprijinita in indeplinirea atribuliilor sale de catre
tre un grup de lucru permanent,
format din reprezentantii ai administra
administratiei
iei publice locale, ai mediului de afaceri
si ai societatii
ii civile, precum si din reprezentanti ai cetatenilor,
enilor, conform
Regulamentului local adoptat.
tat.
Din punct de vedere tehnic
nic , continutul regulamentului respecta cerintele
Ordinului nr. 270l/2010 si este intocmit pe modelul regulamentului cadru
analizat.
Drept pentru care propun analizarea ssii aprobarea proiectului de regulament in
cadrul sedintei Consiliului Local al comunei
comune Seimeni.
Pers.cu resp.in domeniul
Amenajarii teritoriului urbanism
Inspector.Neagu Nicu

