
                                   ROMÂNIA
                         JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

       PROIECT

 HOTĂRÂRE
pentru  modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 33 din 29.08.2011 privind aprobarea Regulamentului 

local de implicare a publicului în 
elaborarea şi/sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului

Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- prevederile art. 5 şi art.57 - 61 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 

cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 1 şi 2 din Ordinul nr.2701/2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea 
planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;

-prevederile  art.  6  alin.  (1)  şi  (2)  din  Legea nr.  52/2003,  privind  transparenţă decizională în 
administraţia publică;

-prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public;
- prevederile art. 58- 59 şi 61- 62 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000, republicată, privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
Examinând:
- adresa nr.  267 din 06.01.2011 a Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa;
- expunerea de motive nr. 231 din 25.01.2012 a primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul nr.  230 din 25.01.2012 al  Secretarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa;
 -  raportul nr. 232 din 25.01.2012 al Comisiei juridice şi de disciplină;
În temeiul prevederilor art.36, alin. 2, lit. c) şi alin. (5), lit. c), respectiv art. 45, alin. (2), lit. e) şi art. 

115 alin.  (1)  lit.  b)   din Legea  administraţiei publice locale  nr.215/2001,  republicată,  cu  modificările şi 
completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1 - Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 33 din 29.08.2011 privind aprobarea 
Regulamentului  local de implicare a publicului în elaborarea şi/sau revizuirea planurilor de urbanism 
şi amenajare a teritoriului, astfel:

I. Art. 48  se modifică  şi va avea următorul cuprins:
”Pe parcursul procesului de informare şi consultare a publicului, administraţiei publice locale îi revin 

următoarele obligaţii:
- să elaboreze planul de consultare a publicului şi raportul informării şi consultării publicului;
- să colaboreze cu grupul de sprijin  în vederea  formulării temei, obiectivelor  şi  cerinţelor privind 

elaborarea documentaţiilor de urbanism de tip PUG si PUZ iniţiate de admnistraţia publică locală;
- să informeze prin certificatul de urbanism şi /sau prin avizul prealabil de oportunitate, pe iniţiatorul 

planului urbanistic despre obligaţiile ce-i revin ca urmare a aplicării procedurii de informare şi consultare a 
publicului;

- să afişeze în locuri vizibile, la sediul  Primăriei comunei Gheorghe Doja şi să publice pe pagina 
proprie de internet  anunţurile de informare a publicului privind  intenţia de elaborare a  documentaţiilor de 
urbanism;

- să notifice factorii interesaţi şi proprietarii direct afectaţi de elaborarea planurilor urbanistice;
- să asigure un spaţiu  unde pot fi consultate planurile urbanistice în curs de elaborare cu posibilitatea 

exprimării /preluării în scris a observaţiilor şi sugestiilor formulate de părţile interesate;
-  sa  pregătească,  să organizeze  şi  să conducă dezbaterile  publice  pentru  identificarea  opiniilor, 

sugestiilor, nevoilor publicului în raport cu propunerile urbanistice;
- să comunice iniţiatorului şi elaboratorului planului urbanistic, sugestiile, obiecţiunile şi observaţiile 

primite de la populaţie în urma consultării documentaţiilor de urbanism;
- să solicite fie modificarea propunerilor în acord cu observaţiile, obiecţiunile şi sugestiile publicului, 

fie un răspuns fundamentat de refuz, dacă este cazul;
- să informeze publicul cu privire la rezultatele informării si consultarii, prin publicarea pe pagina de 

internet  şi la sediul propriu a  observaţiilor şi sugestiilor publicului  şi a  răspunsului la acestea,  în termenul 
alocat în funcţie de categoria planului urbanistic supus consultării;

- să informeze  în scris proprietarii ale  căror imobile sunt direct afectate de propunerile planurilor 
urbanistice şi care au trimis opinii cu privire la observaţiile primite şi răspunsul argumentat la acestea;

- să publice pe pagina proprie de internet planşa de propuneri a planurilor urbanistice şi hotărârea de 



consiliu privind aprobarea documentaţiei de urbanism.”.
II. Art. 51  se modifică  şi va avea următorul cuprins:

 “Consiliul  local  va  prevede  anual  în  bugetul  local  fonduri  pentru  informarea  şi  consultarea 
publicului,  pentru  iniţierea,  elaborarea,  avizarea,  aprobarea  şi  implementarea  documentaţiilor proprii  de 
urbanism.”

III. Art. 52 se modifică  şi va avea următorul cuprins:
 “Copii ale  părţilor din  documentaţiile de urbanism, care constituie  informaţii de interes public, se 
eliberează gratuit,  la cerere, în format tipărit.”

IV. Art. 53 se modifică  şi va avea următorul cuprins:
 “În cazul în care solicitarea vine din partea unor organizaţii sau fundaţii nonprofit de interes public, 
educative,  culturale,  sportive,  religioase  sau  cu  caracter  social  nu  se  percep  taxe,  în  conformitate  cu 
prevederile legale.”

Art.2 - Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse  la îndeplinire de către Compartimentul urbanism şi 
amenajarea teritoriului.

Art.3  -  Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre, primarului comunei Gheorghe Doja, 
compartimentului  urbanism  şi   amenajarea teritoriului  şi Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa şi o va 
aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja şi pe site 
www.gheorghedojail.ro.

                 Primar,                                             Avizat   pentru legalitate
  Ion Mihai                              Secretar,

                                                     Praf Monica

Nr. 6
Iniţiată  la GHEORGHE DOJA
Astăzi,  25.01.2012

http://www.gheorghedojail.ro/


                                             ROMÂNIA
                                     JUDEŢUL IALOMIŢA
         CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
                             Comisia  juridică şi de disciplină,       
                                      Nr. 232 din 25.01.2012

RAPORT
privind avizarea  proiectului de hotărâre

 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 33 din 29.08.2011 privind aprobarea Regulamentului local 
de implicare a publicului în 

elaborarea şi/sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului

 Comisia  juridică şi de disciplină,        
Având în vedere:
             - prevederile art. 5 şi art.57 - 61 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 1 şi 2 din Ordinul nr.2701/2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea 
planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;

-prevederile  art.  6  alin.  (1)  şi  (2)  din  Legea nr.  52/2003,  privind  transparenţă decizională în 
administraţia publică;

-prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public;
- prevederile art. 58- 59 şi 61- 62 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000, republicată, privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
- adresa nr.  267 din 06.01.2011 a Instituţiie Prefectului – judeţul Ialomiţa;
Examinând:
- expunerea de motive nr.  231 din 25.01.2012a primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul nr.  230 din 25.01.2012al  Secretarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa;

           

Cu unanimitate de voturi, avizăm favorabil proiectul de hotărâre şi propunem ca, în temeiul 
art.36, alin. 2, lit. c) coroborat cu alin. (5), lit. c), respectiv art. 45, alin. (2), lit. e) şi art. 115 alin. (1) lit. b)  
din Legea  nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată, să se adopte  hotărârea pentru  modificarea 
anexei  nr.  1  la  Hotărârea nr. 33  din  29.08.2011 privind  aprobarea  Regulamentului  local  de  implicare  a 
publicului  în   elaborarea  şi/sau  revizuirea  planurilor  de  urbanism  şi  amenajare  a  teritoriului,  conform 
proiectului de hotărâre prezentat de către iniţiator.

Pentru care am încheiat prezentul.        

Comisia juridică şi de disciplină, 



                        ROMÂNIA
               JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
             Nr. 231 din 25.01.2012

EXPUNERE DE MOTIVE
privind necesitatea şi oportunitatea  adoptării unei hotărâri

 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 33 din 29.08.2011 privind aprobarea Regulamentului local 
de implicare a publicului în 

elaborarea şi/sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului

Având în vedere:
             - prevederile art. 5 şi art.57 - 61 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 1 şi 2 din Ordinul nr.2701/2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului 

pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea 
planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;

-prevederile  art.  6  alin.  (1)  şi  (2)  din  Legea nr.  52/2003,  privind  transparenţă decizională în 
administraţia publică;

-prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public;
- prevederile art. 58- 59 şi 61- 62 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000, republicată, privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
- adresa nr.  267 din 06.01.2011 a Instituţiie Prefectului – judeţul Ialomiţa;

Examinând:
- raportul nr.230 din 25.01.2012  al  Secretarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa;

  
Propun ca, în temeiul  prevederilor art.36, alin. 2, lit. c) coroborat cu alin. (5), lit. c), respectiv art. 

45, alin. (2), lit. e) şi art. 115 alin. (1) lit. b)  din Legea  nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,  
republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare, să  se  adopte   hotărârea  pentru   aprobarea 
Regulamentului local de implicare a publicului  în  elaborarea  şi/sau revizuirea planurilor de urbanism  şi 
amenajare a teritoriului, conform proiectului de hotărâre prezentat.

Pentru care am încheiat prezentul.        

Primar,
Ion Mihai



                        ROMÂNIA
               JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
             Nr. 230 din 25.01.2012

RAPORT
privind necesitatea şi oportunitatea iniţierii unui proiect de hotărâre pentru  modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 33 

din 29.08.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în 
elaborarea şi/sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului

Având în vedere:
-  prevederile art.  5  şi  art.57 - 61 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului  şi  urbanismul,  cu 

modificările şi completările ulterioare;
-  prevederile art. 1 şi  2 din Ordinul nr.2701/2010 al Ministerului  Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru 

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

-prevederile  art.  6  alin.  (1)  şi  (2)  din  Legea nr.  52/2003, privind transparenţă decizională în  administraţia 
publică;

-prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public;
- prevederile art. 58- 59 şi 61- 62 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000, republicată, privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative;
- adresa nr.  267 din 06.01.2011 a Instituţiie Prefectului – judeţul Ialomiţa;
Pentru considerentul că  autoritatea administraţiei publice locale are responsabilitatea organizării, desfăşurării 

şi finanţării procesului de participare a publicului în cadrul activităţilor de amenajare a teritoriului şi de  urbanism, 
aceasta excluzând stabilirea şi perceperea unor taxe pentru  publicul care  se implică  în  elaborarea  şi/sau revizuirea 
planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului,

Consider necesar şi oportun iniţierea unui proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 
33 din 29.08.2011 privind aprobarea  Regulamentului local de implicare a publicului  în  elaborarea  şi/sau revizuirea 
planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, astfel:

I. Art. 48  se modifică  şi va avea următorul cuprins:
”Pe  parcursul  procesului  de  informare  şi  consultare  a  publicului,  administraţiei publice  locale  îi  revin 

următoarele obligaţii:
- să elaboreze planul de consultare a publicului şi raportul informării şi consultării publicului;
- să colaboreze cu grupul de sprijin  în vederea  formulării temei, obiectivelor  şi  cerinţelor privind elaborarea 

documentaţiilor de urbanism de tip PUG si PUZ iniţiate de admnistraţia publică locală;
- să informeze prin certificatul de urbanism şi /sau prin avizul prealabil de oportunitate, pe iniţiatorul planului 

urbanistic despre obligaţiile ce-i revin ca urmare a aplicării procedurii de informare şi consultare a publicului;
- să afişeze în locuri vizibile, la sediul  Primăriei comunei Gheorghe Doja şi să publice pe pagina proprie de 

internet anunţurile de informare a publicului privind intenţia de elaborare a documentaţiilor de urbanism;
- să notifice factorii interesaţi şi proprietarii direct afectaţi de elaborarea planurilor urbanistice;
-  să asigure  un  spaţiu  unde  pot  fi  consultate  planurile  urbanistice  în  curs  de  elaborare  cu  posibilitatea 

exprimării /preluării în scris a observaţiilor şi sugestiilor formulate de părţile interesate;
- sa  pregătească,  să organizeze  şi  să conducă dezbaterile publice pentru identificarea opiniilor,  sugestiilor, 

nevoilor publicului în raport cu propunerile urbanistice;
- să comunice iniţiatorului şi elaboratorului planului urbanistic, sugestiile,  obiecţiunile şi  observaţiile primite 

de la populaţie în urma consultării documentaţiilor de urbanism;
- să solicite fie modificarea propunerilor  în acord cu  observaţiile,  obiecţiunile şi sugestiile publicului, fie un 

răspuns fundamentat de refuz, dacă este cazul;
- să informeze publicul cu privire la rezultatele informării si consultarii, prin publicarea pe pagina de internet şi 

la sediul propriu a  observaţiilor şi sugestiilor publicului  şi a  răspunsului la acestea,  în termenul alocat  în  funcţie de 
categoria planului urbanistic supus consultării;

- să informeze în scris proprietarii ale căror imobile sunt direct afectate de propunerile planurilor urbanistice şi 
care au trimis opinii cu privire la observaţiile primite şi răspunsul argumentat la acestea;

- să publice pe pagina proprie de internet planşa de propuneri a planurilor urbanistice şi hotărârea de consiliu 
privind aprobarea documentaţiei de urbanism.”.

II. Art. 51  se modifică  şi va avea următorul cuprins:
 “Consiliul local va prevede anual în bugetul local fonduri pentru informarea şi consultarea publicului, pentru 
iniţierea, elaborarea, avizarea, aprobarea şi implementarea documentaţiilor proprii de urbanism.”

III. Art. 52 se modifică  şi va avea următorul cuprins:
 “Copii ale  părţilor din documentaţiile de urbanism, care constituie informaţii de interes public, se eliberează 
gratuit,  la cerere, în format tipărit.”

IV. Art. 53 se modifică  şi va avea următorul cuprins:
 “În cazul în care solicitarea vine din partea unor organizaţii sau fundaţii nonprofit de interes public, 

educative, culturale, sportive, religioase sau cu caracter social nu se percep taxe, în conformitate cu prevederile legale.”
Pentru care am încheiat prezentul.

Secretar,
Praf Monica


