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Expunere de motive

Primarul oraşului Nădlac, Ciceac Vasile,
Având în vedere:
- Referatul arhitectului-şef din cadrul primăriei 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
„În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea
I, a prezentului ordin, autorităţile administraţiei publice locale elaborează şi aprobă
prin hotărâre a consiliului judeţean/local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti
Regulamentul local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea

planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, în conformitate cu
prevederile metodologiei prevăzute la art. 1.
Art. 3
Pentru documentaţiile aflate în curs de elaborare sau avizare, autorităţile
administraţiei publice locale competente vor asigura informarea şi consultarea
publicului afectat de propunerile planurilor înainte de supunerea spre dezbaterea
consiliului judeţean/local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în funcţie de
etapa în care se află, fără a relua integral întreaga procedură.
Art. 4
Documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului care se aprobă fără
respectarea prezentului ordin sunt nule de drept.”
- 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
PROPUN:
Supunerea spre aprobare a Regulamentului Local referitor la implicarea
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi
urbanism din oraşul Nădlac.
Regulamentul a fost afişat la sediul primăriei, cu respectarea prevederilor Legii
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, nefiind
formulate nici un fel de obiecţiuni, contestaţii sau propuneri cu valoare de
recomandare cu privire la actul administrativ normativ mai sus menţionat.
De asemenea, Consiliului Judeţean Arad, Arhitect-şef a avizat
proiectul
privind Regulamentul care vizează Oraşul Nădlac, conform prevederilor art.8, alin.4
din Ordinul MDRT nr.2701/2010, astfel fiind întrunite toate dispoziţiile referitor la
supunerea spre aprobare a documentaţiei anexate la proiectul de hotărâre.

Primar,

Vasile Ciceac

