
Consiliul Local Lechinta Anexa la Hotararea nr. /2022 - - -

REGULAMENTULLOCAL 
privind implicarca publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism 

111 Comuna Lechinta 

CAPITOL UL I - DISPOZITII GENERALE 

ART.1 
(I) Prezentul regulament local stabile~te componentele obligatorii ale informarii ~i consultarii 
publicului care se aplica 111 cadrul proceselor de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism 
Ill conformitate cu Sectiunea a VI-a - Pai1iciparea publicului la activitatile de amenajarea 
teritoriului ~i urbanism (art. 57-61) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului ~i 
urba11is111ul, cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i a Ordinului 2701/2010 al Ministerului 
Dezvoltiirii Regionale # Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare ~i consultare a 
publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului ~i de 
urbanism. 

(2) Prevederi legislative: 
Prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului ~i urbanismului , cu modificarile 

~i completarile ulterioare, s-a instituit obligativitatea participarii populatiei la activitatea de 
amenajare a teritoriului ~i de urbanism. Cadrul de reglementare: Sectiunea a VI-a - Participarea 
publicului la activitatile de amenajarea teritoriului ~i urbanism (art. 57-61) 

Participarea publicului la activitiiJile de amenajare a teritoriului ~·i de urbanism 
ART. 57 

(1) Participarea publicului la activitiiJile de amenajare a teritoriului ,$i de urbanism constii fn 
implicarea acestuia fn toate etapele procesului decizional referitor la activitiifile de amenajare a 
teritoriului ,$i urbanism. 

(2) Participarea publicului asigurii dreptul acestuia la infor111are, consultare ,$i acces la 
justiJie, referitor la activitiiJile de a111enajare a teritoriului ~·i de 11rbanis111, potrivit legii, pe tot 
parcursul elaboriirii strategiilor ,$1 documentaJiilor de urbanism -$i a111enajare a teritoriului, 
confor111 metodologiei stabilite de Ministentl Dezvoltiirii Regionale ,$i Locuinfei # fn core/are cu 
procedurile specifice ce decurg din legislaf ia de mediu. 
ART. 58 

AutoritaJile administraJiei pub/ice centrale -$i locale au responsabilitatea orgamzam, 
desfo~·urarii ,$i finanJiirii procesului de participare a publicului fn cadrul activitiiJilor de 
amenajare a teritoriului -$i de urbanism. 
ART. 59 

Informarea publicului este activitatea prin care autoritaJile ad111inistraJiei pub/ice Jae pub/ice: 
a) obiectivele dezvoltiirii economico-sociale privind amenajarea teritoriului ,$i dezvoltarea 

urbanisticii a localitiiJilor; 
b) confinutul strategiilor de dezvoltare teritorialii ~-i a documentaJiilor de urbanism care 

urmeazii aft supuse aprobiirii, precum ,$i al documentafii/or aprobate, potrivit legit; 
c) rezultatele consultiirii publicului; 



d) deciziile adoplale; 
e) modul de i111ple111entare a deciziilor. 

ART. 60 
Consultarea publicului este procesul prin care autorita/ile ad111inistra/iei pub/ice centrale $i 

locale colecteazii ~·i iau fn considerare opJiunile ~·i opiniile publicului privind obiectivele 
dezvoltiirii econo111ico-sociale privind a111enajarea teritoriului $i dezvoltarea urbanisticii a 
localitii/ilor, prevederile strategiilor de dezvoltare teritorialii ~·i ale programelor de amenajare a 
teritoriului $i de dezvoltare urbanisticii a localitii/ilor. 
ART. 61 

Jnformarea $i consultarea publicului se desfli~·oaN1 diferen/iat, fn func/ie de amploarea ~·i de 
importan/a documenta/iei de amenajare a teritoriului sau de 11rbanis111, potrivit 111etodologiei 
stabilite de Ministentl Dezvoltiirii Regionale $i Locuin/ei. 

Prin at1.8 alin , (4) a Ordinului 2701/2010 al Ministerului Dezvol!iirii Regionale ~; 
Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare ~i consultare a publicului cu privire la 
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului ~i de urbanism Regulamentul 
local se 7ntocme~te de catre structura responsabila cu mbanismul 1mpreuna cu compartimentul 
responsabil cu informarea publica din aparatul de specialitate al autoritatilor administratiei 
publice locale, se avizeaza de catre Comisia tehnica de urbanism §i se aproba prin hotarare a 
consiliului local/jucletean. 

Informarea ~i consultarea publicului 111 etapa aprobarii fiecarei categorii de plan 'in parte 
se face conform Leg ii nr. 52/2003 privind transparen/a decizionalii fn administraf ia publicii, cu 
completarile ulterioare ~i Legii nr.544/2001 privind accesul la informafiile de interes public, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare. 

CAPITOLUL II. DOMENIUL DE APLICARE AL REGULAMENTULUI 

Prezentul regulament se adreseaza tuturor initiatorilor, elaboratorilor §i avizatorilor de 
planuri de urbanism ~i de amenajare a teritoriului, precum §i tuturor factorilor de decizie din 
domeniu §i se aplica tuturor categoriilor de planmi de urbanism, prevazute de lege. 

Informarea §i consultarea publicului se efectueaza in toate fazele proceselor de elaborare 
sau actualizare a planurilor de urbanism ~i este patte integranta a procedurii de initiere, elaborare, 
avizare §i aprobare a documentatiilor de urbanism. 

Pentru toate documentatiile de urban ism §i amenajare a teritoriului prevazute de lege, 
procesul de informare §i consultare a publicului se finalizeaza cu raportul informari i §i 
consultarii publicului, 

Raportul inforn18rii ~i consultarii publicului fundainenteaza decizia prin18riei 
responsabila cu aprobarea sau respingerea planului propus, 111 vederea respectarii principiilor de 
dezvoltare urbana durabila §i asigurarii interesului general.In baza rap011ului informarii §i 
consultarii publicului, consiliul local al comunei Lechinta poate solicita modificarea §i 
completarea documentatiei de urbanism supuse aprobarii. 

CAPITOL UL III - ETA PELE OBLIGATORII DE INFORMARE ~I CONSULT ARE 

ART. 2 fnformarea ~i consultarea publicului se efectueaza in toate fazele proceselor de 
elaborare sau actual izare a planurilor de urbanism ~i de amenajare a teritoriului ~i este parte 
integranta a procedurii de initiere, elaborare, avizare ~i aprobare a documentatiilor de urbanism. 



ART. 3 Etapele obligatorii necesare informarii si consultarii publicului din cadrul 
procesului de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism sunt urrnatoarele: 

1. Etapa pregatitoare - ammtarea intentiei de elaborare; 
2. Etapa de docurnentare ~i elaborare a studiilor de fundamentare; 
3. Etapa elaborarii propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare; 
4. Etapa elaborarii propunerilor finale, care include toate observatiile avizatorilor ~i care se 

supune procedurii de transparenta decizionala. 

CAPITOLUL IV-COMPONENTA STRUCTURII 
COORDONAREA INFORMARII ~I CONSULTARII 
DOCUMENTATIILE DE URBANISM PUG/PUZ/PUD 

~I A TRIBUTIILE IN 
PUBICULUI PENTRU 

ART.4 (1) In cazul 111 care nu este organizata structura de specialitate 111 domeniul 
urbanismului, responsabilitatile privind informarea ~i consultarea se pot incleplini 111 colaborare 
cu structura de specialitate al Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, pe baza de conventie. 

(2) La secliul primariei Lechinta se va amenaja un birou cledicat schimbului de infonnatii 
privind activitatea de urbanism. 

(3) Responsabilitatea privind infonnarea ~i consultarea publicului pentru planurile de 
urbanism pe raza Comunei Lechinta, revine administratiei publice locale prin Compartimentul 
urbanism persoana responsabila d-na Dunca Adriana. 

(4) Primarul va desemna o persoana din acest compartiment, responsabila cu informarea ~i 
consultarea publicului 'in cazul initierii elaborarii unui plan de urbanism, indiferent de initiator. 

Persoana responsabila cu informarea ~i consultarea publicului desemnata din cadrul 
primariei sau numita prin clispozitia primarului. 

(5) Persoana responsabila cu informarea ~i consultarea publicului are unnatoarele atributii: 
a) coordoneaza redactarea documentului de planif,care a procesului de participare a 

publicului, pe baza Regulamentului local adoptat ~i 111 functie de complexitatea planului de 
urbanism; 

b) raspunde de redactarea cerintelor specifice care vor fi incluse 111 documentele de 
selectare ~i desemnare a elaboratorului pentru documentatiile de urbanism initiate de autoritatea 
administratiei publice locale; 

c) raspunde de redactarea propunerilor de cerinte specifice necesar a fi incluse 111 avizul 
prealabil de oportunitate pentru documentatiile de urbanism initiate de investitori privati, 
persoane fizice sau juridice; 

cl) gestioneaza activitatile de informare ~i consultare a publicului pe tot parcursul 
documentatiei, pana la aprobarea acesteia de Consiliul Local Lechinta; 

e) este persoana de contact din partea administratiei publice locale pentrn activitatile de 
infonnare ~i consultare a publicului privind planurile de urbanism. 

f)raspuncle de redactarca raportului informarii ,Ji consultiirii publicului, referitor la 
opiniile colectate, raspunsurile elate ~i argumentarea !or, 111 vederea fundamentarii deciziei 
consiliului local de adoptare sau neacloptare a planului de urbanism. 

g)1n functie de complexitatea planului de urbanism va colabora 'in 111deplinirea atributiilor 
sale cu un grup de lucru permanent, format din reprezentanti ai administratiei publice locale, ai 
mediului de afaceri ~i ai societatii civile, precum ~i din reprezentanti ai cetatenilor. Grupul de 
lucru va fi desemnat prin dispozitia primarului. 



(6)Consiliul local implicat 111 procesul decizional de aprobare a documentatiilor de urbanism 111 
vederea fundamentarii tehnice a deciziei, poate solicita opinia unor expe11i atestati sau asociatii 
profesionale din domeniu. 

ART. 5. Documentul de planificare a procesului de i,iformare ~; consul/are a publicului 111 baza 
caruia se des:fa~oara procesul de pa11icipare trebuie sa cuprinda eel putin urmatoarele infonnatii: 

a) identificarea partilor interesate, persoane fizice sau juridice, institutii publice care pot fi 
afectate de prevederile propuse prin planul de urbanism; 

b) modalitatea prin care vor fi anuntati cei interesati ~i cei potential afectati referitor la 
initierea procesului de elaborare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului ~i de 
schimbarile propuse; 

c) modalitatea prin care Ii se va oferi ocazia celor afectati sau interesati de a discuta 
propunerea cu initiatorul ~i proiectantul ~i de a-~i exprima rezerve, a formula observatii sau a 
sesiza probleme legate de propunerile din planul de urbanism sau amenajare a teritoriului, tnainte 
de supunerea spre avizare autoritatilor competente; 

cl) calendarul propus de initiator pentru 111deplinirea obligatiilor de informare ~i consultare a 
publicului; 

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

ART.6. 
(1). Pentru toate documentatiile de urbanism prevazute de lege, pentru care se aplica prezentul 
regulament, procesui de informare ~i consultare a publicului se finalizeaza cu raportul informarii 
~i consultarii publicului, rap011 ce se supune atentiei autoritatilor administratiei publice 
responsabile cu aprobarea planului, tmpreuna cu documentatia completa. 
(2). Rap011ui informarii ~i consultarii publicului fundamenteaza decizia autoritatilor 
administratiei publice responsabile cu aprobarea sau respingerea planului propus, 111 vederea 
respectarii principiilor de dezvoltare urbana durabila~i asigurarii interesului general. 
(3).Raportul i,iformarii ~; consultiirii publicului, care fundamenteaza decizia consiliului local de 
adoptare sau neadoptare a planului de urbanism va cuprinde eel putin unnatoarele informatii: 

a) detalii privind tehnicile J'i metodele utilizate de solicitant pentru a i1iforma ~; a comm/ta 
publicul, inclusiv: 

1. datele ~i locurile tuturor tntalnirilor la care cetatenii au fost invitati sa dezbata propunerea 
solicitantului; 

2. continutul, datele de transmitere prin po~ta ~i numarul trimiterilor po~tale, inclusiv scrisori, 
invitatii la tntalniri, buletine informative ~i alte publicatii; 

3. Iocalizarea rezidentilor, proprietarilor ~i pa11ilor interesate care au primit notificari, buletine 
informative sau alte materiale scrise; 

4. numarul persoanelor care au participat la acest proces; 
b) 1m rezumal al problemelor, observa/iilor ~; rezervelor e,,primate de public pe parcursul 
procesului de i,iformare ~; consultare, inclusiv: 

l. modul 111 care solicitantul a rezolvat, intentioneaza sa rezolve sau se va ocupa de 
problemele, observatiile ~i rezervele exprimate de public; 

2. probleme, observatii ~i rezerve pe care initiatorul planului de urbanism sau amenajare a 
teritoriului nu poate sau nu e dispus sale rezolve, 'impreuna cu motivatia acestui lucru; 

3. orice alte informatii considerate necesare pentru a sustine preluarea sau nepreluarea 
propunerilor. 



CAPITOLUL V - MODALITA.TILE DE FINANTARE A ACTIVITA.TILOR DE 
INFORMARE ~I CONSULTARE 

ART. 7. Activitatile de infonnare ~i consultare a publicului var fi finantate din bugetul local 
pentru planurile de urbanism initiate de autoritatea publica locala, respectiv de catre investitorii 
privati, persoane fizice sau juridice, 111 cazurile 'in care acestea sunt initiatori, dupa caz. 
ART. 8. Organizarea dezbaterii publice revine Comunei Lechinta, prin Compartimentul 
urbanism si amenajarea teritoriului persoana responsabila d-na Dunca Adriana. 

CAPITOLUL V- PRINCIPIILE DE IDENTIFICARE A GRUPURILOR TINTA. 
PENTRU INFORMARE ~I CONSULTARE 

ART.9. Identificarea grupurilor tinta pentru informare ~i consultare se realizeaza dupa 
urmatoarele principii : 

pentru PUG: - 'in baza strategiei de dezvoltare a comunei; 
- 111 functie de domeniile abordate 111 studiile de fundamentare; 
- 111 functie de populatia afectata; 

- pentru PUZ : - 111 functie de populatia afectata din zona studiata; 
- 111 functie de impactul propunerii asupra cadrului existent din zona 

studiata; 
pentru PUD : - 111 functie de impactul propunerii asupra vecinatatii zonei detaliate prin 

studiu. 

CAPITOL UL VI - ACCESUL PUBLICULUI LA INFORMATII SI DOCUMENTATII , , , 

ART. 10. Documentatiile supuse procedurii de informare ~i consultare a publicului, specifice 
fiecarei etape enuntate la art.3, pat1e scrisa ~i parte desenata, vor fi prezentate de elaborator atat 
tiparite cat ~i pe suport digital ~i vor fi puse la dispozitia publicului astfel : 

• prin publicare pe pagina de internet a institutiei; 
• prin afi~are la avizierul institutiei. 

ART. 11. La solicitarea anurnitor categorii de beneficiari, 111 conformitate cu prevederile art. 61 
lit.(e) din Legea nr. 448/2006 privind protectia ~i promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 111 vederea asigurarii egalitatii de 
~anse ~i tratament, se vor pune la dispozitie rnateriale ~i documente in formate alternative ~i var 
1nsoti cu explicatii verbale detaliate schitele grafice expuse in spatiul special amenajat pentru 
consultanta publica. 

CAPITOLUL VII - PREVEDERI PIUVIND NERESPECTAREA PREZENTULUI 
REGULAMENT LOCAL 

ART. 12. Se considera ca regulamentul local a fast focalcat in cazul nerespectarii documentului 
de planificare a procesului de informare ~i consultare a publicului. 

ART. 13. Masurile administrative de sanctionare aplicabile persoanelor implicate in procesul de 
in fonnare ~i consul tare a pub I icului sunt conform Legii nr. 188/ 199 l republicata, privind statutul 
functionarilor publici. 



ART.14. 
(1). Raportul informarii ~i consultarii publicului, 111sotit de punctul de vedere al 
Compai1imentului urbanism si amenajarea teritoriului, se prezinta Consiliului Local Lechinta 
spre 1nsu~ire sau respingere. In vederea fundamentarii tehnice a deciziei, Consiliul Local 
Lechinta poate solicita opinia unor experti atestati sau asociatii profesionale din domeniu, dupa 
caz. 
(2). In baza rap011ului informarii ~i consultarii publicului sau a opiniei expertilor atestati solicitati 
Consiliul Local poate solicita modificarea ~i completarea documentatiei de urbanism supuse 
aprobarii persoana responsabila d- na Szekely-Veres Kinga-Timea 

ETAPELE METODOLOGICE DIFERENTIATE PE CATEGORII DE 
PLANURI DE URBANISM 

SECTIUNEA 1 

PLANUL URBANISTIC GENERAL (PUG) ~I REGULAMENTUL LOCAL DE 
URBANISM(RLU) AFERENT ACESTUIA 

..,_ IMPLICAREA PUBLICULUI IN ETAPA PREGATITOARE 

ART.15 
(l). Primaria Lechinta, 111 calitate de autoritate publica locala initiatoare, informeaza publicul cu 
privire Ia intentia de elaborare sau de revizuire a PUG. 

Primaria Lechinta va aduce la cuno~tinta publicului ~i a autoritatii competente cu 
protectia mediului, intentia de elaborare sau reactualizare a PUG ~i obiectivele acestuia inainte 
de elaborarea documentelor necesare initierii procedurii de licitatie publica In vederea atribuirii 
serviciilor de elaborare a planului, tema program ~i caietul de sarcini. 
(2). Informarea cu privire la intentia de elaborare a PUG se face simultan, prin urmatoarele 
metode: 

a) anunturi afi~ate la sediul primariei in spatiul accesibil tuturor cetatenilor 
b) anunt cu vizibilitate imediata publicat pe pagina proprie de internet 

,v,v,vcomunalechinta.ro. 
c) Primaria Lechinta, ca autoritatea administratiei publice locale initiatoare poate aduce la 

cuno~tinta publicului intentia sa de elaborare sau revizuire a PUG ~i prin anunturi publicate 111 
presa locala, eel putin doua anunturi publicate la interval de minimum 3 zile, panouri amplasate 
pe domeniul public, emisiuni la statii de radio ~i televiziune, conferinte, afi~e, interviuri, 
organizarea unor evenimente ~i/sau expozitii cu harti, planuri, schite, tabele, grafice, orice alte 
materiale. 

(3). Continutul anunturile vor cuprincle in mod obligatoriu eel putin urmatoarele: 
a) prezentarea succinta a argumentarii intentiei de elaborare/revizuire. a PUG ~i a 

obiectivelor PUG; 
b) numele ~i datele de contact ale persoanei responsabile cu informarea ~i consultarea 

publicului, catre care pot fi transmise comentarii, observatii ~i propuneri; 



c) perioada, de maximum 25 de zile de la data aducerii la cuno§tinta publicului a 
intentiei, in care pot fi transmise comentarii, observatii §i propuneri sau exprimate nevoi; 

d) modul in care va fi pus la dispozitia publicului raspunsul la observatiile transmise in 
aceasta perioada. 
(4) . Anunturile publicate pe pagina proprie de internet §i cele afi§ate trebuie mentinute pe toata 

perioada in care pot fi transmise observatii §i propuneri. 

ART.16. 
(1). Consiliul Local Lechinta, ca autoritate a administratiei publice locale, prime~te de la public 
observatii, sugestii sau propuneri cu privire la intentia de elaborare sau revizuire a PUG §i la 
informatiile furnizate prin anunt §i pun la dispozitia publicului sinteza acestora §i argumentatia 
preluarii sau nepreluarii propunerilor, in maximum 15 zile de la data-limita stabilita pentru 
primirea lor prin urmatoarele metode: 

a) anunturi afi~ate la sediul primariei in spatiul special amenajat deschis cetatenilor; 
b) anunt cu vizibilitate imediata publicat pe pagina proprie de internet 

www.primarialechinta.ro. 
Toate propunerile obtinute §i nevoile identificate in urma procesului de informare §i 

consultare vor fi examinate §i sintetizate §i vor fi prezentate ca anexa la documentatia necesara 
atribuirii serviciilor de elaborare a PUG. 
(2) Elementele de tema incluse in documentatia necesara atribuirii serviciilor de elaborare sau 
revizuire a PUG privind obiectivele principale, aspectele §i prevederile principale ce urmeaza a fi 
abordate, precum §i procedurile specifice de informare §i consultare a publicului pe parcursul 
elaborarii sau revizuirii PUG se redacteaza de catre structura de specialitate a administratiei 
locale beneficiara a PUG, cu sprijinul unui grup cu rol consultativ fonnat din reprezentanti ai 
compattimentului de specialitate, comisiei tehnice de urbanism, autoritatii competente cu 
protectia mediului , comisiei de urbanism din cadrul consiliului local §i ai altor 
institutii/organisme interesate de la nivel central, judetean sau local, precum §i de catre persoana 
responsabila cu informarea §i consultarea publicului, astfel incat sa se asigure identificarea 
prealabila a nevoilor la care PUG trebuie sa raspunda . 

.... IMPLICAREA PUBLICULUI IN ETAPA DE DOCUMENTARE $1 ELABORARE A 
STUDIILOR DE FUNDAMENTARE 

ART.17. 

(1). In etapa elaborarii studiilor de fundamentare a propunerilor, cerintele §i optiunile publicului 
legate de dezvoltarea urbana durabila sunt obtinute de elaboratorul documentatiei de urbanism 
prin metode de cercetare sociologica relevante pentru obiectivele propuse. 

Cercetarea sociologica se efectueaza de catre persoane specializate in pregatirea, 
derularea §i analizarea rezultatelor metodelor corespunzatoare, atestate conform legii in privinta 
elaborarii documentatiilor de urbanism §i amenajare a teritoriului. 
(2). Este recomandata prezentarea publicului sau a anumitor factori interesati, precum institutii, 
asociatii, reprezentanti ai cetatenilor, a continutului studiilor de fundamentare pentru a-i informa 
in legatura cu concluziile privind evolutia dezvoltarii comunei Lechinta . 

.... IMPLICAREA PUBLICULUI IN ETAPA ELABORARII PROPUNERILOR 



ART.18. 
(1) Pe parcursul elaborarii propunerilor este recomandata consultarea publicului sau a anumitor 
factori interesati, precum organizatii ale societatii civile, asociatii profesionale, asociatii ale 
sectorului de afaceri, reprezentanti ai cetatenilor, asupra evolutiei propunerilor preliminare, a 
alternativelor §i optiunii preferate, astfel 'incat sa fie pre1ntampinate eventuate dezacorduri sau 
contestari. 

(2) In vederea reducerii birocratizarii §i a costurilor se recomanda ca aceasta consultare sa fie 
organizata 111 mod unitar cu evaluarea de mediu, prin colaborarea cu autoritatile responsabile din 
domeniul mediului. 

ART. 19.lnfonnarea §i consultarea publicului asupra propunerilor de PUG se fac astfel: 
a) Primaria Lechinta, autoritatea administratiei publice locale initiatoareale planului 

informeaza publicul prin urmatoarele activitati simultan: 
1. publica eel putin pe propria pagina de internet anuntul cu privire la posibilitatea, modul §i 

perioada, locul §i orantl 111 care se pot consulta documentele complete ale propunerilor §i 
transmit observatii la sediul autoritatii competente pentru aprobarea finala a PUG 111 termen de 
maximum 45 de zile calendaristice de la data ultimului anunt, precum §i obiectivele, data, locul 
de desfii§urare, ora de 1ncepere §i durata estimata a dezbaterii publice care are lac la minimum 20 
de zile de la data ultimului anunt; 

2. afi§eaza anuntul de mai sus §i propunerile 111sotite de explicatii succinte, scrise §i desenate, 
1ntr-un limbaj nontehnic, pe o perioada de eel putin 30 de zile, la sediul propriu §i 111 alte locuri 
special amenajate; 

3. trimit 1n scris catre factorii interesati identificati anuntul publicat, cu eel putin 15 zile 1nainte 
de data dezbaterii publice; 

b) autoritatile administratiei publice locale consulta publicul asupra propunerilor prin eel putin 
urmatoarele activitati: 

1. pun la dispozitia publicului, pentru consultare, prima versiune a propunerilor pe durata a eel 
putin 45 de zile; 

2. expun materialele grafice cu explicatii formulate 'intr-un limbaj nontehnic, pe durata a eel 
putin 45 de zile, tntr-un spatiu special amenajat §i cu posibilitatea colectarii 111 scris a 
observatiilor cetatenilor; 

3. pregatesc, organizeaza §i conduc o dezbatere publica cu privire la propuneri; 
c) autoritatile administratiei publice locale informeaza publicul cu privire la rezultatele 

consultarii, eel putin prin publicarea pe propria pagina de internet a observatiilor §i sugestiilor 
publicului asupra propunerilor preliminare §i a raspunsului la acestea, 111 termen de maximum 15 
zile de la data dezbaterii publice; 

d) consultarea publicului pe propunerile de plan se face 111ainte de transmiterea documentatiei 
pe circuitul legal de avizare. 

ART. 20.Pentru propunerile ce aduc modificari importante unor parti mari din localitate sau care 
afecteaza un numar mare de persoane, administratia publica locala poate sa: 

a) informeze publicul prin expozitii 111 cartiere, emisiuni radio sau TV, bro§uri, anunturi 'in 
§Coli etc.; 

b) consulte publicul asupra propunerilor prin: dezbateri publice pe anumite subiecte critice, 
dezbateri sau 1ntruniri 111 anumite zone, interviuri de grnp, grupuri consultative structurate pe 
domenii sau pe anumite categorii de public etc.; 



c) organizeze ateliere de lucru, audieri publice, fotalniri itinerante etc., pentru identificarea 
propunerilor alternative ~i ideilor initiate de public prin interactiune cu echipele de lucru, punerea 
1t1 comun a cuno~tintelor ~i competentelor sau identificarea interese mutuale etc. 

ART. 21. 
(1) in vederea introducerii 111 circuitul legal de avizare a PUG ~i RLU, primaria Lechinta, asigura 
realizarea rapo1tului consultarii populatiei . 
(2) Raportul consultarii 1nsotit de punctul de vedere al structurii de specialitate din cadrul 
autoritatii publice locale se prezinta consiliului local spre 1nsu~ire sau respingere. in vederea 
fundamentarii tehnice a deciziei, autoritatile administratiei publice locale pot solicita opinia unor 
experti atestati sau a unor asociatii profesionale din domeniu . 

.,_. IMPLICAREA PUBLICULUI lN ETAPA APROBA.RII PUG 

ART. 22. Informarea ~i consultarea publicului 111 etapa aprobarii PUG se face conform Legii nr. 
52/2003 privind transparenfa decizionalii fn administraf ia publicii, cu completarile ulterioare ~i 
conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de inleres public, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare . 

.... IMPLICAREA PUBLICULUI IN MONITORIZAREA IMPLEMENTA.Rll PUG 

ART.23. 
(I) lnformatiile continute 111 PUG ~i RLU aferent reprezinta informatii de interes public ~i vor fi 
puse la dispozitie automat prin publicare pe site-ul primariei ~i vor fi eliberate la cerere conform 
Legii nr. 544/200 l, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 
(2) Arma!, autoritatile administratiei publice vor face publice modalitatile privind aplicarea 
prevederilor PUG ~i stadiul de aplicare. 

SECTIUNEA a 2-a 

PLANUL URBANISTIC ZONAL (PUZ) ~I REGULAMENTUL LOCAL AFERENT 
ACESTUIA 

.. IMPLICAREA PUBLICULUI IN ETAPA PREGA.TITOARE 

ART.24. 
A. In situatia PUZ-lor initiate de primaria Lechinta, 111 conformitate cu prevederile Legii 
350/200 I republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Primaria Lechinta 111 colaborare cu Institutia arhitectului ~ef al Consiliului Judetean 
Bistrita-Nasaud va aduce la cuno~tinta publicului ~i a autoritatii competente cu protectia 
mediului, intentia de elaborare a PUZ ~i obiectivele acestuia 111ainte de elaborarea documentelor 
necesare initierii procedurii de atribuire a serviciilor de elaborare a planului, tema program ~i 
caietul de sarcini ~i 111ainte de emiterea avizului prealabil de oportunitate. 

INFORMAREA cu privire la intentia de elaborare a PUZ se va face simultan, prin urmatoarele 
metode: 

Afi~area anuntului la sediul Primariei 111 spatiul special amenajat, deschis cetatenilor 
Publicarea anuntului pe pagina proprie de internet 



ART. 25. 
(I). In situatia PUZ initiate de Comuna Lech in ta, tema, obiectivele ~i cerintele PUZ vor fi 
elaborate cu sprijinul unui grup cu rol consultativ, format din reprezentanti ai Comisiei de 
Urbanism si Amenajarea Teritoriului al Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, ai autoritatii 
competente cu protectia mediului, compartimentului de urbanism din cadrul Consiliului Local ~i 
ai altar organisme/institutii interesate de la nivel local sau judetean, precum ~i persoana 
responsabila cu informarea ~i consultarea publicului, astfel incat sa se asigure identificarea 
prealabila a tuturor nevoilor la care PUZ trebuie sa raspunda. Componenta colectivului implicat 
111 elaborarea temei de proiectare, in stabilirea obiectivelor ~i a cerintelor PUZ va fi determinata 
de complexitatea investifiei ~i va fi stabilita prin Dispozitie de primar. 

(2). In functie de impactul estimat al PUZ, (suprafata studiata, modificari propuse, specificul 
investitiei ce a generat elaborarea documentatiei) pentru argumentarea unor obiective ale 
planului sau pentru identificarea §i evaluarea unor posibile opinii §i interese divergente, in 
vederea determinarii oportunitatii planului 'in interes public, aclministratia publica initiatoare 
poate aduce la cuno§tinta publicului intentia de elaborare a PUZ §i obiectivele acestuia prin 
anunturi pe pagina proprie de internet, anunp.iri catre proprietarii din zona, afi§ari ale anuntului in 
zona de studiu preconizata, 'intalniri cu locuitorii din zona etc. 

Co11Ji1111t11! ammfului: 
- prezentarea succintii a argumentarii intenJiei de elaborare a PUZ .yi a obiectivelor principale 
ale acestuia in core/are cu prevederile PUG; 
- numele §I datele de contact ale persoanei responsabile din cadrul Primiiriei cu informarea .yi 
consultarea publicului, care va prelua observa/iile, recomandiirile .yi propunerile transmise; 
- perioada, in care pot fl lransmise comentarii, observaJii .yi propuneri sew eAprimate nevoi, 
minim 10 zile de la data publiciirii anunjului; 
- data la care wt fl publicat riispunsul la observaJiile lransmise in aceasta perioadii, pe pagina 
proprie de internet a Primiiriei Lechin/a.in maxim JO zile lucraloare de la data limita stabilitii 
pentru primirea !or. 
An1111/urile vorfl men/inute pe toatii perioada in care pot fl transmise observaJii .yi propuneri. 

(3) Documentatia necesara atribuirii serviciilor de elaborare a PUZ trebuie sa includa §I 
obligatiile elaboratorului ce deriva din procedurile specifice de informare §i consultare a 
publicului. 

(4) Afi§area in vederea informarii populatiei se face pe panouri confonne cu modelele 
prevazute 111 anexa care face parte integranta din prezenta metoclologie. 

ART.26. 
B. In situatia PUZ-lor initiate de catre un investitor privat, persoana fizica sau juridica. 

(1). In cazul in care initiatorul planului este un investitor privat, persoana fizica sau juridica, 
obligatiile ce deriva din procedurile specifice de informare §i consultare a publicului se vor 
transmite initiatorului prin certificatul de urbanism §i avizul prealabil de oportunitate. 

INFORMAREA cu privire la intentia de elaborare a PUZ se va face de catre primaria Lechinta, 
la initiativa investitorului privat, prin urmatoarele metode: 



- Afi~area anuntului la sediul primariei Lechinta in spatiul special arnenajat, deschis cetatenilor 
de catre persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului; 
- Publicarea anuntului pe pagina proprie de internet a prirnariei W\Vw.primarialechinta.ro 
(2). In funqie de impactul estimat al PUZ, Comuna Lechinta, poate organiza dezbateri publice 
referitoare la intentia de elaborare. 
(3). Procedurile, rnodalitatile ~i tehnicile specifice de informare ~i consultare a publicului se 
stabilesc pe baza prezentului regularnent local referitor la implicarea publicului, adoptat ~i 'in 
concordanta cu cerintele ce deriva din obiectivele principale propuse, complexitatea ~i impactul 
estimat al PUZ. 
(4). Afi~area 111 vederea informarii populatiei se face pe panoul nr. 1 conform cu modelul 
prevazut 'in anexa care face parte integranta din metodologia aprobata prin Ordinul nr. 
2701/30.12.2010 ~i din prezentul regulament local. 

..,_ IMPLICAREA PUBLICULUI IN ETAPA ELABORA.RII PROPUNERILOR 

ART. 27.Pe parcursul elaborarii propunerilor este recomandata consultarea publicului asupra 
evolutiei acestora, astfel tncat sa fie argumentate beneficiile aduse 111 interes public ~i sa fie 
prdntampinate eventuale dezacorduri sau contestari. 

ART. 28.Informarea ~i consultarea publicului cu privire la propunerile de PUZ se fac tnainte de 
transmiterea documentatiei pe circuitul tehnic de avizare, astfel: 

a) primaria Lechinta informeaza publicul prin eel putin urmatoarele activitati: 
I. publica pe propria pagina de internet anuntul cu privire la posibilitatea, moclul ~i perioacla, 

locul ~i orarul 111 care se pot consulta documentele ~i transmit observatii la sediul primariei ... 111 
termen de maximum 25 de zile calendaristice de la data anuntului, precum ~i obiectivele, data, 
locul de desfii~urare, ora de 'incepere ~i durata estimata pentru fiecare metoda de consultare; 

2. identifica ~i notifica proprietarii ale caror proprietati vor fi direct afectate de propunerile 
PUZ; 

3. pune la dispozitia publicului spre consultare documentele aferente propunerilor PUZ, 
inclusiv materiale explicative scrise ~i desenate, 1ntr-un limbaj nontehnic, precum ~i documentele 
ce au stat la baza primei variante a propunerilor, dupa caz: certificatul de urbanism, avizul 
prealabil de oportunitate; 

4. afi~eaza anuntul la secliul propriu ~i 111 alte locuri special amenajate, pe panouri rezistente la 
intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice amplasate 111 eel putin 3 locuri 
vizibile pe teritoriul zonei studiate; 

5. investitorul privat initiator al PUZ afi~eaza anuntul pe panouri rezistente la intemperii, cu 
caracteristici stabilite prin procedurile specifice, 'in Joe vizibil la parcela care a generat intentia 
elaborarii PUZ; 

b) primaria Lechinta are urmatoarele obligatii: 
1. informeaza publicul cu privire la rezultatele informarii ~i consultarii, eel putin prin 

publicarea pe propria pagina de internet ~i la sediul propriu a observatiilor ~i sugestiilor 
publicului ~i a raspunsului la acestea, 111 termen de 15 zile de la tncheierea perioadei de 
consultare a publicului; 

2. informeaza 111 scris proprietarii ale caror imobile sunt direct afectate de propunerile PUZ ~i 
care au trimis opinii, cu privire la observatiile primite ~i raspunsul argumentat la acestea. 

ART. 29. In functie de complexitatea sau impactul estimat al propunerilor PUZ, primaria 
Lechinta: 



a) informeaza publicul prin expozitii in zona, emisiuni TV, bro~uri, anunturi 111 ~coli etc.; 
b) consulta publicul prin: dezbateri publice, interviuri de grup, grupuri consultative pe domenii 

sau pe anumite categorii de public etc.; 
c) organizeaza ateliere de lucru, audieri publice, 111talniri etc., pentru identificarea ~i punerea in 

comun a cuno~tintelor ~i competentelor sau identificarea intereselor mutuale etc. 

ART. 30. in vederea aprobarii PUZ in scopul fundamentarii deciziei consiliului local structura 
de specialitate asigura elaborarea raportului consultarii publicului referitor la opiniile colectate, 
raspunsurile date ~i argumentarea !or.In vederea fundamentarii tehnice a deciziei, autoritatile 
administratiei publice locale pot solicita opinia unor experti atestati sau a unor asociatii 
profesionale din domeniu . 

..,_ IMPLICAREA PUBLICULUI IN ETAPA APROBA.RII PUZ 

ART. 31. Informarea ~i consultarea publicului 111 etapa aprobarii PUZ se face conform Legii nr. 
52/2003 privind transparenta decizionalain administratia publica, cu completarile ulterioare, ~i 
conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la infonnatiile de interes public, cu modificarile 
~i completarile ulterioare . 

..,_ IMPLICAREA PUBLICULUI IN MONITORIZAREA IMPLEMENTA.RII PUZ 
ART. 32.Plan~a de reglementari urbanistice ~i regularnentul local reprezinta informatii de interes 
public ~i vor fi furnizate ~i puse la dispozitie in urma solicitarilor, conform Legii nr. 544/2001 
privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

SECTIUNEA a 3-a 

PLANUL URBANISTIC DE DETALIU (PUD) 

..,_ IMPLICAREA PUBLICULUI IN ETAPA PREGA.TITOARE 

ART. 33. 
In situatia solicitarii elaborarii unui PUD, pnmana Lechinta informeaza ~i consulta 

populatia in conformitate cu regulamentul local aprobat prevazut de prezenta metodologie, eel 
putin prin urmatoarele modalitati: 

a) se notifica proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile celei care a generat PUD privind 
intentia ~i propunerile documentatiei de urbanism, cu acordarea unui termen de primire a 
observatiilor sau propunerilor de minimum 15 zile; 

b) in situatia in care initiatorul PUD este o persoana fizica sau juridica interesata, in termen de 
5 zile de la primirea tuturor observatiilor, autoritatile aclministratiei publice locale competente cu 
aprobarea planului notifica initiatorul PUD cu privire la eventualele obiectii primite ~i solicita 
modificarea propunerilor sau raspunsul motivat de refuz al acestora, cu acordarea unui termen de 
transmitere a raspunsului in termen de maximum IO zile; 

c) in termen de 10 zile de la raspunsul argumentat al initiatorului PUD, autoritatile 
administratiei publice locale informeaza 111 scris proprietarii care au trimis opinii cu privire la 
observatiile primite ~i raspunsul la acestea. 



Afi~area 111 vederea informarii populatiei se face pe panourile nr. I ~i 2 conform cu modelele 
prevazute in anexa care face parte integranta din metodologia aprobati'i prin Ordinul nr. 2701/ 
30.12.2010 ~i din prezentul regulament local. 

.... lMPLICAREA PUBLlCULUl IN ETAPA APROBARII PUD 

ART. 34Jn vederea aprobarii PUD, autoritatile administratiei publice responsabile cu aprobarea 
planului asigura introducerea 1n documentatia supusa aprobarii consiliului local a raportului 
informarii ~i consultarii publicului, insotit de punctul de vedere al structurii de specialitate . 

.,.. IMPLICAREA PUBLICULUl IN MONITORIZAREA IMPLEMENTARll PUD 

ART. 35.Jnformatiile cuprinse 111 PUD reprezinta informatii de interes public §i vor fi furnizatc §i 
puse la dispozitic in mma solicitarilor, conform Legii nr. 544/200 I, cu modifidlrile ~i 
completarile ulterioare. 

ART. 36.Dispozific finale: 

Planurile de urbanism elaborate fiMi respectarea prezentului regulament nu pot fi 
aprobate de Consiliul Local . 

Prezentul Regulament local poate ft modificat/actualizat/completat prin Hotarare de 
Consiliu Local, ori de cate ori este necesar, in functie de modificarile legislative sau in cazul 
unor situatii neprevazute. 

PRIMAR, SECRETAR GENERAL U.A.T., 

Ing.Florian Romeo-Daniel Hanes. Rodi ca 




