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HOTĂRÂREA Nr.57
Din 30.03.2011
privind aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism din oraşul Nădlac
Consiliul
30.03.2011,
Având în
-

-

-

-

-

JURIDIC

local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
vedere :
Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.4406/2011
Referatul arhitectului-şef din cadrul primăriei nr.4389/2011
Proces verbal de afişare nr.4389/2011
Adresa Instituţiei Prefectului-judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios
Administrativ nr.790/IV/C1/15/02.02.2011, înregistrată la primăria oraşului
Nădlac sub nr.1399/04.02.2011
Adresa Consiliului Judeţean Arad, Arhitect şef, Serviciul A.T.U.C.
nr.2959/02.03.2011, înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub
nr.2985/02.03.2011
Referatul privind analiza Regulamentului CL Nădlacpentru implicarea
publicului în elaborarea şi revizuirea PATU care se întocmesc pe teritoriul
administrativ al oraşului Nădlac, în cadrul şedinţei Comisiei TATU din data de
15.03.2011
Avizul nr.6/16.03.2011 al Consiliului Judeţean Arad, Arhitect-şef, înregistrat
la primăria oraşului Nădlac sub nr.4390/23.03.2011
Adresa Consiliului Judeţean Arad, Comisia TATU nr.3848/16.03.2011,
înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.4392/23.03.2011
Prevederile Legii nr.350 /2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismu,
cu modificarile şi completarile ulterioare,
Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administratia
publica, cu modificările şi completările ulterioare;
Prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes
public;
Prevederile Hotărârii Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii
de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, cu modificarile
si completarile ulterioare;
Prevederile Ordinului
M.D.R.T.
nr. 2.701/2010 pentru aprobarea
Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea
sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism
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Prevederile art. 36 alin (2) lit.c, alin (5) lit.c din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare,
agricultură, juridică şi de disciplină
- Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
-

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aprobă Regulamentul Local referitor la implicarea publicului în elaborarea
sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism din oraşul Nădlac, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică :
- primarului oraşului Nădlac
- arhitectului-şef din cadrul primăriei
- compartimentului relaţii cu publicul din cadrul primăriei
- Consiliului Judeţean Arad
- Instituţiei Prefectului –județul Arad, Serviciul Juridic și Contencios
Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios.
Preşedinte de şedinţă
Ing. Sorin Ivan Şproch
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Contrasemnează pentru legalitate
Secretar
Gros Alexandru
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