Anexă la H.C.J. nr. .............

REGULAMENT LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI
în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului
aflate în competența de aprobare a Consiliului Județean Argeș
1.SCOPUL
Prezentul REGULAMENT LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI în elaborarea sau revizuirea
planurilor de amenajarea teritoriului aflate în competența de aprobare a Consiliului Județean Argeș,
denumit în continuare Regulament Local, are rolul de a stabili responsabilităţile şi competenţele
privind informarea şi consultarea publicului pentru planurile de amenajarea teritoriului pentru care
consiliul judeţean are competenţa de aprobare conform Anexei nr.1 din Legea nr.350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.
Regulamentul Local se bazează pe prevederile Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru
aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea
planurilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism, ale Legii nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare, ale Legii nr.544/2001 privind liberul
acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.
Regulamentul Local se adresează tuturor iniţiatorilor, elaboratorilor şi avizatorilor de planuri de
amenajarea teritoriului, precum şi tuturor factorilor de decizie din domeniu şi se aplică tuturor
categoriilor de planuri de amenajarea teritoriului care se aprobă de consiliul judeţean.
Informarea şi consultarea publicului se fac în toate etapele de elaborare sau revizuire a
planurilor de amenajarea teritoriului (etapa pregătitoare - anunţarea intenţiei de elaborare; etapa de
documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare; etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse
procesului de avizare; elaborarea propunerii finale, care include toate observaţiile avizatorilor şi care
se supune procedurii de transparenţă decizională) şi se finalizează cu Raportul informării şi consultării
publicului.
Documentele necesare atribuirii serviciilor de elaborare a planurilor de amenajare a teritoriului
includ în mod clar obligaţiile ce derivă din derularea activităţilor impuse de procedurile de informare
şi consultare a publicului.

2.RESPONSABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE
2.1. Atribuţii în coordonarea informării şi consultării publicului
Consiliul judeţean, atunci când iniţiază planuri de amenajarea teritoriului sau când este
informat cu privire la o astfel de intenţie, desemnează o persoană din structura proprie responsabilă
cu informarea şi consultarea publicului. Aceasta are următoarele atribuţii:
a) redactează documentul de planificare a procesului de participare a publicului;
b) redactează cerinţele specifice care vor fi incluse în documentele de selectare şi
desemnare a elaboratorului pentru documentaţiile de amenajarea teritoriului iniţiate de
consiliul judeţean;
c) redactează propunerile de cerinţe specifice necesar a fi incluse în avizul prealabil de
oportunitate pentru documentaţiile de amenajarea teritoriului iniţiate de investitorii privaţi,
persoane fizice sau persoane juridice;
d) gestionează activităţile de informare şi consultare a publicului pe tot parcursul
documentaţiei, până la aprobare;
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e) este persoana de contact din partea administraţiei publice locale pentru activităţile de
informare şi consultare a publicului în privinţa planului respectiv;
f) redactează Raportul informării şi consultării publicului.
În exercitarea atribuţiilor sale, persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului va
fi sprijinită de către un grup de lucru permanent, cu rol consultativ, format, în funcţie de
complexitatea planului de amenajare a teritoriului, din reprezentanţi ai administraţiei publice locale,
ai mediului de afaceri şi ai societăţii civile, precum şi din reprezentanţi ai cetăţenilor.
Elementele incluse în documentaţia necesară atribuirii serviciilor de elaborare a PAT privind
obiectivele principale, aspectele şi prevederile principale ce urmează a fi abordate, precum şi
procedurile specifice de informare şi consultare a publicului pe parcursul elaborării PAT se redactează
cu sprijinul grupului de lucru, a cărui componență se va stabili prin dispoziție a președintelui
consiliului judeţean, pe baza nominalizarilor transmise de instituțiile interesate, solicitate la inițierea
PAT.
2.2. Modalităţile de finanţare a activităţilor de informare şi consultare
Finanţarea activităţilor de informare şi consultare se va realiza de către iniţiatorul planului de
amenajarea teritoriului din surse proprii de finanţare.
2.3. Grupurile-ţintă pentru informarea şi consultarea publicului cu privire la planurile de
amenajarea teritoriului
În funcţie de categoria de plan de amenajarea teritoriului, grupurile ţintă vor fi identificate
astfel:
- pentru Plan de amenajarea teritoriului regional sau interjudeţean: reprezentanţi ai
comunităţilor locale implicate, instituţii interesate, precum şi persoane fizice şi juridice
afectate;
- pentru Plan de amenajarea teritoriului judeţean: reprezentanţi ai comunităţilor
locale, instituţiile, asociaţiile, grupurile sau persoanele juridice care sunt implicate în strategia
de amenajarea teritoriului;
Pe parcursul cercetării sociologice şi a elaborării documentaţiilor, se va face o analiză detaliată a
celor mai importante grupuri cu privire la problemele majore care le afectează, precum şi principalele
nevoi şi interese ale acestora.
2.4. Modul şi locul în care publicul va avea acces la informaţii şi documentaţii
Informarea şi consultarea publicului se fac în toate etapele de elaborare sau revizuire a
planurilor de amenajarea teritoriului care se aprobă de către consiliul judeţean, astfel:
2.4.1. Implicarea publicului în etapa pregătitoare
Consiliul judeţean, ca autoritate a administraţiei publice care aprobă planuri de amenajarea
teritoriului (PAT) informează publicul interesat, inclusiv autoritatea competentă cu protecţia
mediului, cu privire la intenţia de elaborare a PAT şi a obiectivelor acestuia, prin publicare în massmedia şi pe propria pagină de internet.
Anunţul va cuprinde şi informaţii referitoare la persoana de contact şi la modul de înregistrare a
observaţiilor, sugestiilor şi propunerilor din partea publicului, care pot fi sintetizate si prezentate ca
anexa la documentaţia de atribuire a serviciilor de elaborare sau revizuire a PAT.
2.4.2. Implicarea publicului în etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare
În etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare a propunerilor, elaboratorul
PAT va consulta publicul prin metode de cercetare sociologică relevante pentru obiectivele propuse,
în vederea obţinerii cerinţelor şi opţiunilor acestuia legate de dezvoltarea teritorială. Cercetarea
sociologică se efectuează de către persoane specializate în pregătirea, derularea şi analizarea
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rezultatelor metodelor corespunzătoare, atestate conform legii în privinţa elaborării documentaţiilor
de urbanism şi amenajare a teritoriului.
Rezultatele cercetării sociologice vor fi prezentate iniţiatorului PAT înainte de etapa elaborării
propunerilor.
2.4.3. Implicarea publicului în etapa de elaborare a propunerilor
Pe parcursul elaborării propunerilor se va realiza consultarea factorilor interesaţi concomitent
asupra evoluţiei propunerilor şi asupra evaluării de mediu a alternativelor şi determinării opţiunii
preferate, astfel încât să fie preîntâmpinate eventuale dezacorduri sau contestări.
Informarea şi consultarea publicului pentru PAT vor fi organizate în corelare cu cele prevăzute
de legislaţia de mediu, prin colaborarea cu autorităţile responsabile cu protecţia mediului.
2.4.3.1. Consiliul judeţean, prin structura de specialitate, va informa publicul simultan prin
următoarele activităţi:
1. va publica în mass-media de două ori, la interval de 3 zile calendaristice, şi pe propria
pagină de internet anunţul cu privire la: finalizarea propunerilor preliminare, precum şi posibilitatea,
modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele şi transmite observaţii în
termen de 20 de zile calendaristice de la data ultimului anunţ;
2. va afişa, pe toată perioada consultărilor, pe propria pagină de internet, la sediul propriu şi
în alte locuri special amenajate, datele şi reprezentările grafice succinte ale propunerilor preliminare
şi ale anunţului publicat în mass-media;
3. va trimite în scris către autorităţile administraţiei publice locale afectate de propunerile
PAT, organismele regionale şi autorităţile de la nivel central direct interesate, precum şi către alţi
factori interesaţi identificaţi, anunţul publicat în mass-media, cu cel puţin 15 zile înainte de data
dezbaterii publice.
2.4.3.2. Consiliul judeţean, ca autoritate a administraţiei publice iniţiatoare a PAT, va consulta
publicul asupra propunerilor preliminare prin următoarele activităţi:
1. va pune la dispoziţia publicului, pentru consultare, prima versiune a PAT, precum şi
explicaţii şi reprezentări grafice succinte ale propunerilor preliminare pe durata a 20 de zile;
2. va expune materialele grafice, cu explicaţii în care utilizează un limbaj nontehnic, pe durata
a 20 de zile, într-un spaţiu special amenajat şi cu posibilitatea colectării observaţiilor cetăţenilor;
3. va pregăti, organiza şi conduce o dezbatere publică cu privire la propunerile preliminare,
inclusiv în privinţa evaluării impactului acestora asupra mediului;
2.4.3.3. Consiliul judeţean, ca autoritate a administraţiei publice iniţiatoare a PAT va informa
publicul cu privire la rezultatele consultării prin publicarea pe site-ul propriu şi la sediul său, în spaţiul
dedicat informării şi consultării publicului a observaţiilor şi sugestiilor publicului asupra propunerilor
preliminare şi a răspunsului la acestea, în termen de maximum 15 zile de la data dezbaterii publice.
2.4.4. Implicarea publicului în etapa aprobării planului
În vederea aprobării PAT se va elabora Raportul informării şi consultării publicului. Acesta,
însoţit de punctul de vedere tehnic al structurii de specialitate, se prezintă Consiliului judeţean spre
însuşire sau respingere.
2.4.5. Implicarea publicului în monitorizarea implementării planului
Anual consiliul judeţean va publica pe propria pagină de internet modalităţile privind aplicarea
prevederilor PAT şi stadiul de aplicare.

3. Structura documentelor întocmite în procedura de informare si consultare a
publicului
3.1. Documentul de planificare a procesului de informare şi consultare a publicului în baza
căruia se desfăşoară procesul de participare trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:
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a) identificarea părţilor interesate, persoane fizice sau juridice, instituţii publice care pot fi
afectate de prevederile propuse prin planul de amenajare a teritoriului;
b) modalitatea prin care vor fi anunţaţi cei interesaţi şi cei potenţial afectaţi referitor la
iniţierea procesului de elaborare a planului de amenajare a teritoriului şi de schimbările propuse;
c) modalitatea prin care li se va oferi ocazia celor afectaţi sau interesaţi de a discuta
propunerea cu iniţiatorul şi elaboratorul şi de a-şi exprima rezerve, a formula observaţii sau a sesiza
probleme legate de propunerile din planul de amenajare a teritoriului, înainte de supunerea spre
avizare autorităţilor competente;
d) calendarul propus de iniţiator pentru îndeplinirea obligaţiilor de informare şi consultare a
publicului;
e) datele de contact ale persoanelor responsabile cu informarea şi consultarea publicului.
3.2. Raportul informării şi consultării publicului, care fundamentează decizia consiliului
județean de adoptare sau neadoptare a planului de amenajare a teritoriului, va cuprinde cel puţin
următoarele informaţii:
a) detalii privind tehnicile şi metodele utilizate pentru a informa şi a consulta publicul,
inclusiv:
1. datele şi locurile tuturor întâlnirilor la care cetăţenii au fost invitaţi să dezbată propunerile;
2. conţinutul, datele de transmitere prin poştă şi numărul trimiterilor poştale, inclusiv scrisori,
invitaţii la întâlniri, buletine informative şi alte publicaţii;
3. localizarea rezidenţilor, proprietarilor şi părţilor interesate care au primit notificări,
buletine informative sau alte materiale scrise;
4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;
b) un rezumat al problemelor, observaţiilor şi rezervelor exprimate de public pe parcursul
procesului de informare şi consultare, inclusiv:
1. modul în care inițiatorul și elaboratorul au rezolvat, intenţionează să rezolve sau se vor
ocupa de problemele, observaţiile şi rezervele exprimate de public;
2. probleme, observaţii şi rezerve pe care iniţiatorul planului de amenajare a teritoriului nu
poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivaţia acestui lucru;
3. orice alte informaţii considerate necesare pentru a susţine preluarea sau nepreluarea
propunerilor.

4. Dispoziţii finale
Planurile de amenajare a teritoriului nu pot fi supuse aprobării consiliului județean fără
parcurgerea etapelor prevăzute de Ordinul nr. 2701/2010 şi de prezentul Regulament local.
În cazul în care se constată că un plan de amenajare a teritoriului ce urmează a fi supus
aprobării consiliului județean a fost elaborat cu nerespectarea prezentului Regulament local, se vor
lua măsurile administrative prevăzute de lege pentru persoanele responsabile, precum și după caz,
măsuri privind reluarea etapelor ce nu au fost parcurse corespunzător și completarea planului în
consecință înainte de supunerea spre dezbaterea consiliului judeţean.
Evaluarea proceselor de participare publică se va face după aprobarea fiecărui PAT și în funcție
de rezultatele acesteia, Regulamentul local va fi actualizat în consecință.
În cazul în care iniţiatorul planului este un investitor privat, persoană fizică sau juridică,
obligaţiile ce derivă din procedurile specifice de informare şi consultare a publicului se vor transmite
iniţiatorului prin certificatul de urbanism şi avizul prealabil de oportunitate.
Pentru localităţile în care nu sunt organizate structuri de specialitate în domeniul urbanismului,
responsabilităţile privind informarea şi consultarea publicului se vor îndeplini în colaborare cu
structura de specialitate a consiliului judeţean, pe bază de convenţie, la cererea primarului sau
consiliului local.
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