
CONSILIUL LOCAL  BORANESTI                      Anexa la HCL nr.32/31.10.2012
JUDETUL IALOMITA

R E G U L A M E N T  L O C A L
REFERITOR LA IMPLICAREA PUBLICULUI IN ELABORAREA 

SAU REVIZUIREA PLANURILOR 
DE AMANAJARE A TERITORIULUI SI DE URBANISM 

 Prezentul  Regulament  a  fost  elaborat  in  conformitate  cu  prevederile 
art.57-61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul , 
cu modificarile si  completarile ulterioare ,  in baza Ordinului nr.  2701/2010 al 
ministrului dezvoltarii regionale si a turismului prin aprobarea metodologiei de 
informare  si  consultare  a  publicului  cu  privire  la  elaborarea  sau  revizuirea 
planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism.

CAP. I -DOMENIUL DE APLICARE

Art.1 (1) Participarea publicului la activitatile de amenajare a teritoriului si 
de urbanism consta in implicarea acestuia in toate etapele procesului decizional 
referitor la activitatile de amenajare a teritoriului comunei Boranesti , in toate 
fazele acestor demersuri :Initiere , elaborare , adoptare si implementare.
                   (2)Participarea publicului asigura dreptul acestuia la informare ,  
consultare  si  acces   la  toate  activitatile  de  amenajare  a  teritoriului  si  de 
urbanism in baza prezentului regulament.
          Art.2-Obiectivele implicarii  cetatenilor  in  pregatirea ,  elaborarea si 
aprobarea  planurilor  de  amenajare  a  teritoriului  si  de  urbanism  sunt 
urmatoarele:

 Crearea  unui  cadru  instutional  de  adaptare  continua  a  interesului 
membrilor  comunitatii  in  procesul  planificarii  dezvoltarii  urbane  ,  a 
promovarii interesului public

 Informarea publicului cu privire la intentiile si propunerile preliminare ale 
planurilor de urbanism si expunerea lor in procesul de consultare.

 Oferirea posibilitatii cetatenilor  de a aduce la cunostinta autoritatii locale 
a eventualelor observatii , sugestii , semnalari conflicte de interese cu 
privire la intentia anuntata.

 Implicarea  publicului  in  procesul  de  elaborare  a  documentatiilor  de 
urbanism si in luarea deciziilor in acest domeniu

 Colectarea informatiilor si optiunilor cu privire la dezvoltarea urbanistica 
tinand cont de opiniile factorilor cheie implicate si semnalele publicului.



CAP II -RESPONSABILITATI SI COMPETENTE

 Art.3- Responsabilitatea privind organizarea , desfasurarea si finantarea 
informarii si consultarii publicului , a organizarii tuturor etapelor procesului de 
participare a publicului in cadrul activitatilor de amenajare a teritoriului revine 
Primariei Boranesti  prin compartimentul urbanism si compartimentul relatii  cu 
publicul.
          Art.4- Persoana responsabila cu coordonarea activitatilor de informare si 
consultare  a  publicului  este  tehnicianul  cu  urbanismul  ,  activitatile  acestuia 
realizandu-se in stransa legatura cu compartimentul relatii cu publicul.

   Art.5- Persoana responsabila cu  coordonarea  activitatii de informare si 
consultare a publicului are urmatoarele atributii :

 Coordoneaza redactarea documentului  de planificare a procesului 
de participare a publicului pe baza prezentului regulament functie de 
complexitatea planurilor.

 Raspunde de redactarea cerintelor  specifice care vor fi  incluse in 
documentele  de  selectare  si  desemnare  a  elaboratorului  pentru 
documentatiile initiate de autoritatea locala .

 Raspunde  de  redactarea  si  includerea  propunerilor  de  cerinte 
specifice  necesare  a  fi  incluse  in  avizul  prealabil  de  oportunitate 
pentru documentatii initiate de investitori privati , persoane fizice sau 
juridice.

 Gestioneaza activitatile de informare si consultare a publicului pe tot 
parcursul documentatiei pana la aprobare.

 Este  persoana  de  contact  a  administratiei  publice  locale  pentru 
activitatile de informare si consultare a publicului pentru proiectele 
aparute.

            In functie de complexitatea planurilor de urbanism sau amenajarea 
teritoriului persoana responsabila este sprijinita in indeplinirea atributiilor de un 
grup de lucru permanent format din doua persoane desemnate .
            Responsabilul relatii cu publicul raspunde de respectarea prevederilor  
legii  cu  privire  la  transparenta  decizionala  in  administratia  publica  si  a  legii 
privind liberal acces la informatiile de interes public.
             Art.6(1) Cheltuielile pentru activitatea de informare si consultare a 
publicului privind planurile de urbanism si amenajare a teritoriului constand in 
anunturi  mass  media  locala  ,  oganizarea  de  intalniri  si  dezbateri  ,  interviuri 
editarea de materiale publicitare si confectionarea de panouri publicitare vor fi  
prevazute in bugetul local.

        (2)Cheltuielile privind anunturile in mass media locala , editarea de 
materiale publicitare , confectionarea de panouri publicitare pentru activitatea 
de consultare si informare a publicului privind planurile de urbanism initiate de 
persoane  fizice  sau  juridice  ,  altele  decat  autoritatea  publica  locala  ,  vor  fi 
suportate integral de catre initiatori.



CAP.  III-  DOCUMENTELE  PROCESULUI  DE  INFORMARE  SI 
CONSULTARE A PUBLICULUI

Art.7-  Documentul  de  planificare  a  procesului  de  informare  si 
consultare a publicului  in baza caruia se desfasoara procesul  de participare 
cuprinde cel putin urmatoarele :

 Identificarea  partilor  interesate  ,  persoane  fizice  sau  juridice  , 
institutii  publice  care  pot  fi  afectate  de  prevederile  propuse  in  planurile  de 
urbanism si amenajare a teritoriului.

 Modalitatea prin care vor fi anuntati cei interesati si cei potential 
afectati referitor la initierea procesului de elaborare a planurilor de urbanism sau 
de schimbarile propuse 

 Modalitatea  prin  care  li  se  va  oferi  ocazia  celor  afectati  sau 
interesati de a discuta propunerea cu initiatorul si proiectantul si de a-si exprima 
rezerve , a formula observatii si de a sesiza probleme legate de propunerile din 
planul de urbanism, inainte de a fi supuse avizarii la organele competente.

 Calendarul  propus de initiator  pentru indeplinirea obligatiilor  de 
informare si consultare a publicului.

 Datele  de  contact  ale  reprezentantului  proiectantului  , 
responsabilul cu informarea si consultarea publicului.

 Documentul  de planificare se intocmeste pentru fiecare plan in 
parte tinind cont de etapele de elaborare si de prevederile contractului incheiat 
intre  beneficiar  si  elaboratorul  planului  de  urbanism  sau  de  amenajare  a 
teritoriului .

Art.8-Raportul  informarii  si  consultarii  publicului  cuprinde  cel  putin 
urmatoarele :
            1.Detalii privind tehnicile si metodele utilizate de solicitant pentru a  
informa si solicita publicul inclusiv:

 datele si locurile tuturor intalnirilor la care cetatenii au fost invitati sa 
dezbata propunerea solicitantului.

 continutul  datele  de  transmitere  prin  posta  si  numarul  trimiterilor 
postale inclusive scrisori , invitatii , etc.

 localizarea rezidentilor,  proprietarilor  si  partilor  interesate care au 
primit notificari sau alte materiale scrise.

 numarul persoanelor care au participat la acest proces.
             2.Un rezumat al problemelor observatiilor , rezervelor exprimate de 
public pe parcursul procesului de informaresi consultare inclusive:

 modul in care solicitantul a rezolvat , intentioneaza sa resolve sau se va 
ocupa de observatiile exprimate de public.

 problemele si observatiile pe care initiatorul nu poate sau nu e dispus sa 
le rezolve impreuna cu motivatia acestui lucru.

 orice alta informatie considerate a fi necesara pentru a sustine preluarea 
propunerilor.



Art.9 –(1)Raportul informarii si consultarii publicului este documentul cu 
care se finalizeaza fiecare proces de informare si consultare a publicului si se 
elaboreaza pentru fiecare documentatie in parte.

            (2)Raportul informarii si consultarii publicului fundamenteaza 
decizia consiliului local de adoptare sau de neadoptare a planului de urbanism 
si se supune spre insusire sau respingere odata cu inaintarea spre aprobare a 
planului de urbanism sau de amenajare a teritoriului.

CAP.IV-ETAPELE PROCESULUI DE INFORMARE SI CONSULTARE 
A PUBLICULUI

Art.10(1)  Informarea  si  consultarea  publicului  se  fac  in  urmatoarele 
etape din cadrul procesului de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism 
sau amenajare a teritoriului:

1. Etapa pregatitoare – anuntarea intentiei de elaborare
2. Etapa de documentare si elaborare a studiilor de fundamentare 
3. Etapa elaborarii propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare
4. Etapa  elaborarii  propunerilor  finale  si  aprobarii  ,  care  include  toate 

observatiile  avizatorilor  si  care  se  supune  procedurii  de  transparenta 
decizionala.

5. Etapa monitorizarii implementarii planului aprobat
          (2)Informarea si consultarea publicului se fac diferentiat pe 

categorii de planuri de amenajare a teritoriului si de urbanism astfel : 
1. Pentru  Planul  Urbanistic  General  (PUG)  si  regulamentul  general  de 

urbanism (RGU) aferent in toate cele 5 etape.
2. Pentru  Planul  Urbanistic  Zonal  (PUZ)  si  regulamentul  general  de 

urbanism (RLU) aferent fazele 1,3,4,5 
3. Pentru Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) in fazele 1,4,5.

CAP.V-PLANUL  URBANISTIC  GENERAL  SI  REGULAMENTUL 
LOCAL DE URBANISM AFERENT ACESTUIA.

IMPLICAREA PUBLICULUI IN ETAPA PREGATITOARE

Art.11-Primaria Boranesti initiatoarea si beneficiara PUG , informeaza 
publicul  cu  privire  la  intentia  de  elaborare  sau  revizuire  a  PUG  inainte  de 
elaborarea  documentelor  necesare  procedurii  de  atribuire  a  serviciilor  de 
elaborare a planului.

Art.12-Informarea  cu  privire  la  intentia  de  elaborare  sau  revizuire  a 
PUG se face simultan prin urmatoarele metode :

1. Anunt  afisat  la  sediul  autoritatii  publice in  spatiile  destinate afiselor  de 
interes public.

2. Anunt publicat pe site-ul oficial al Primariei Boranesti.
3. Anunt in mass-media locala



Art.13(1) Anuntul va cuprinde in mod obigatoriu cel putin urmatoarele :
1. prezentarea succinta a argumentarii  intentiei de elaborare si revizuire a 

PUG si a obiectivelor acestuia.
2. numarul  de  telefon  si  adresa  de  e-mail  ale  punctului  de  informare  a 

cetatenilor catre care se pot trimite observatii si propuneri si data limita 
panala care se pot face aceste observatii , perioada fiind de minim 10 zile 
si maxim 25 zile de la data aducerii la cunostinta publicului a anuntului de 
intentie.

3. data  si  modul  cum  va  fi  pus  la  dispozitia  publicului  raspunsul  la 
observatiile transmise in aceasta perioada , data fiind de maximum 15 zile 
de la data cind s-au transmis obsevatiile.

4. descrierea  scurta  a  etapelor  urmatoare  preconizate  ,  inclusiv  cele  de 
informare si consultare a publicului.

           (2) Anunturile publicate pe site-ul oficial al Primariei si ce le 
afisate vor fi mentinute pe toata perioada in care pot fi transmise observatii sau 
propuneri.
              Art.14(1)Documentatia necesara atribuirii contractului de elaborare 
sau revizuire a PUG  privind obiectivele principale ,  aspectele si  prevederile 
principale  ce  urmeaza  a  fi  abordate  precum  si  procedurile  specifice  de 
informare si consultare a publicului pe parcursul elaborarii si revizuirii PUG se 
redacteaza de catre structura de specialitate din cadrul Primariei , beneficiara a 
PUG  ,cu  sprijinul  unui  grup  cu  rol  consultativ  astfel  incat  sa  se  asigure 
identificarea prealabila a nevoilor pe care PUG trebuie sa raspunda 

           (2)Documentatia necesara atribuirii contractului de elaborare sau 
revizuire  a  PUG  include  in  mod  clar  obligatiile  ce  deriva  din  derularea 
activitatilor  de  informare  si  consultare  a  publicului  conform  prezentului 
regulament.

           (3)Toate propunerile obtinute si nevoile identificate in urma 
procesului de informare si consultare vor fi  examinate si suntetizate si vor fi  
prezentate  ca  anexa  la  documentatia  necesara  atribuirii  contractului  de 
elaborare a PUG.

Art.15(1) Odata cu incheierea contractului de atribuire a serviciilor de 
elaborare  sau  revizuire  a  PUG  Primaria  Boranesti  va  aduce  la  cunostinta 
publicului  informatiile cu privire la demararea procesului de elaborare PUG , 
simultan prin :

1. anununt publicat pe site-ul oficial al Primariei Boranesti
2. afisare la afisierele Primariei de pe raza localitatii
          (2) Aceste informatii vor cuprinde :
1. explicarea  pe  scurt  a  obiectivelor  principale  ,  aspectele  si 

prevederile principale care vor fi abordate
2. prezentarea etapelor de elaborare si a activitatilor de informare si 

consultare , cu prezentarea obiectivelor , metodelor a locului si a datei sau a 
perioadei corespunzatoare fiecarei metode.



3. datele  de  contact  ale  coordonatorului  activitatii  de  informare  si 
consultare a publicului locul unde se pot trimite observatii in mod permanent.

IMPLICAREA PUBLICULUI IN ETAPA ELABORARII PROPUNERILOR

Art. 17-Informarea publicului asupra propunerilor de PUG elaborate se 
face de catre primaria Boranesti prin urmatoarele :

1. publica pe site-ul Primariei anuntul cu privire la :
 finalizarea propunerilor preliminare
 posibilitatea,  modul  si  perioada  ,  locul  si  orarul  in  care  se  pot 

consulta documentele complete ale propunerilor pentru PUG la sediul Primariei 
Boranesti .

 modul si locul de  a transmite observati la Primaria Boranesti si la 
APM Ialomita.

 data , locul de desfasurare , ora inceperii si obiectivele dezbaterii 
publice , care are loc in termen de 10 zile lucratoare de la data anuntului.

2. Afiseaza  anuntul  de  mai  sus  si  propunerile  insotite  de  explicatii 
succinte , scrise si desenate , intr-un limbaj nontehnic , pe o perioada de cel 
putin 30 zile , la sediul propriu.

3. Trimite in scris catre factorii interesati identificati anuntul publicat , 
cu cel putin 15 zile inainte de data dezbaterii publice.

4. Publica prin aceleasi mijloace inca o data cu 3 zile inainte , data si 
locul dezbaterii publice.

Art.18-Consultarea  publicului  asupra  propunerilor  PUG elaborate  se 
face de primaria Boranesti prin urmatoarele :

1. Pune la dispozitia publicului ,  pentru consultare prima versiune a 
propunerilor  PUG  ,  cu  materiale  grafice  cu  explicatii  formulate  intr-un  libaj 
nontehnic , pe durata a cel putin 45 zile la sediul Primariei ,  cu posibilitatea 
colectarii in scris a observatiilor cetatenilor.

2. Pregateste , organizeaza si conduce dezbaterea publica cu privire la 
propuneri.

Art. 19- Primaria Boranesti informeaza publicul cu privire la rezultatele 
consultarii  prin  publicare  pe  site-ul  oficial  al  Primariei  a  observatiilor  si 
sugestiilor publicului asupra propunerilor preliminare si a raspunsului la acestea 
, in termen de maxim 15 zile de la data dezbaterii publice.

Art.20- Consultarea publicului pe propunerile de plan se face inainte de 
transmiterea documentatiei pe circuitul legal de avizare.

Art.21- Aceptarea sau respingerea propunerilor si sugestiilor rezultate 
in procesul de consultare a publicului se fac de catre structurile de specialitate 
ale primarului cu avizul comisiei de urbanism .



Art.22(1)  Primaria  Boranesti  asigura  realizarea  raportului  consultarii 
populatiei .Raportul impreuna cu punctual de vedere al structurii de specialitate 
din aparatul  de specialitate al  primarului  se supune spre aprobare consilului 
local .

           (2) Introducerea in documentatie a prounerilor si sugestiilor  
acceptate rezultate in cadrul procesului de consultare publica se fac de catre 
directia urbanism din cadrul Primariei.

      IMPLICAREA PUBLICULUI IN ETAPA APROBARII PUG.

Art.23- Informarea si consultarea publicului in etapa aprobarii PUG se 
face  cu  respectarea  Legii  52/2003  privind  transparenta  decizionala  in 
administratia publica si a Legii 544/2001 privind liberal acces la informatiile de 
interes public.

     IMPLICAREA PUBLICULUI IN MONITORIZAREA IMPLEMENTARII PUG

Art.24-Documentele  PUG  si  RLU  aferent  reprezinta  informatii  de 
interes  public  si  vor  fi  puse  la  dispozitie  automat  prin  publicare  pe  site-ul 
Primariei ,  respectiv vor fi  eliberate la cerere conform Legii  544/2001 privind 
liberal acces la informatiile de interes public.

Art.25-Primaria  Boranesti  organizeaza  cu  caracter  permanent 
posibilitatea  ca  publicul  sa  poata  inainta  sesizari  ,  sugestii  si  observatii 
referitoare la aplicarea prevederilor PUG si RLU aferent adoptate prin centrul de 
informare.

Art.26-Primaria  Boranesti  prin  compartimentele  de  specialitate  va 
intocmi annual un raport cu privire la implementarea PUG si a reglementarilor 
specifice adoptate ulterior prin PUZ –uri sau PUD-uri , daca este cazul .Acest 
raport va fi adus la cunostinta publica pe site-ul oficial al comunei Boranesti.

CAP.IV  -PLANUL  URBANISTIC  ZONAL   SI  REGULAMENTUL 
LOCAL EFERENT ACESTUIA 

IMPLICAREA PUBLICULUI IN ETAPA PREGATITOARE.

Art.27-Primaria Boranesti informeaza publicul cu privire la intentia de 
elaborare a unui PUZ si obiectivelor acestuia , indiferent de initiator.

Art.28-Informarea publicului cu privire la intentia de elaborare a PUZ si 
obiectivele acestuia se face inaintea emiterii avizului prealabil de oprtunitate.



Art.  29-Informarea  cu  privire  la  intentia  de  elaborare  PUZ  se  face 
simultan prin urmatoarele metode :

1. anunt afisat la sediul autoritatii publice in spatiul destinat anunturilor.
2. anunt publicat pe site-ul oficial al Primariei
3. anunt in mass media locala
4. anunt  trimis grupului  tinta proprietarilor  din zona ce urmeaza a fi 

efectata.
5. anunt in loc vizibil pe teritoriul zonei studiate , prin panouri rezistente 

la intemperii.
Art. 30(1) Anuntul va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele :
1. Prezentarea  succinta  a  argumentarii  intentiei  de  elaborare  sau 

revizuire PUG si a obiectivelor acestuia .
2. numarul de telefon si adresa de e-mail ale punctului de informare 

cetateni din cadrul Primariei Boranesti,catre care pot fi transmise comentarii , 
observatii , si propuneri si data limita pana la care se pot face aceste observatii  
respectiv  minim  10  zile  si  maxim  25  zile  de  la  data  aducerii  la  cunostinta 
publicului a intentiei.

3. Data si modul in care va fi pus la dispozitia publicului raspunsul la 
observatiile transmise in aceasta perioada,respectiv  15 zile de la data limita 
pana la care s-au putut transmite observatii.

4. Descrierea scurta a etapelor urmatoare preconizate , inclusive cele 
de informare si consultare a publicului.

            (2) Anunturile publicate pe site-ul official al Primariei Boranesti 
si  cele  afisate  vor  fi  mentinute  pe  toata  perioada  in  care  pot  fi  transmise 
observatii si propuneri.

 Art. 31(1) Documentatia necesara atribuirii contractului de elaborare a 
PUZ  privind  obiectivele  principale  ,  aspectele  si  prevederile  principale  ce 
urmeaza  a  fi  abordate  precum  si  procedurile  specifice  de  informare  si 
consultare  a  publicului  pe  parcursul  elaborarii  PUZ  se  redacteaza  de  catre 
structura de specialitate din cadrul Primariei , beneficiara a PUZ , precum si de 
catre persoana responsabila cu informarea publicului , astfel incat sa se asigure 
identificarea prealabila a nevoilor la care PUZ trebuie sa raspunda.

             (2)Documentatia necesara atribuirii contractului de elaborare a 
PUZ  include  in  mod  clar  obligatiile  ce  deriva  din  derularea  activitatilor  de 
informare si consultare a publicului conform prezentului regulament.

             (3)Toate propunerile obtinute si nevoile identificate in urma 
procesului  de informare si  consultare vor fi  examinate si  sintetizate si  vor fi 
prezentate  ca  anexa  la  documentatia  necesara  atribuirii  contractului  de 
elaborare a PUZ.

  Art. 32(1) In cazul in care initiatorul planului este un investitor privat , 
persoana fizica sau juridica , obligatiile ce deriva din procedurile specifice de 
informare si consultare a publicului se vor transmite initiatorului prin certificatul 
de urbanism si avizul prealabil de oportunitate.



    
       IMPLICAREA PUBLICULUI IN ETAPA ELABORARII PROPUNERILOR

Art. 33-Pe parcursul elaborarii propunerilor si a raportului de mediu , 
pentru a fi  intampinate eventuale dezacorduri  ,  consultarea publicului asupra 
evolutiei propunerilor si asupra evaluarii de mediu a alternativelor si determinarii  
optiunii preferate se va face prin organizarea unei intalniri cu factorii interesati.

Art.34- Informarea publicului asupra propunerilor de PUZ elaborate se 
face de primaria Boranesti prin urmatoarele :

1. Publica  pe  site-ul  institutiei  anuntul  cu  privire  la  finalizarea 
propunerilor preliminare

 Posibilitatea , modul si perioada , locul si orarul in care se pot consulta 
documente complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei.

 Modul si locul de a transmite observatii la primaria Boranesti si la sediul 
APM Ialomita.

 Data , locul de desfasurare , ora inceperii si obiectivele dezbaterii publice 
care au loc in termen de 10 zile lucratoare de la data anuntului. 

2.Afiseaza  anuntul  de  mai  sus  si  propunerile  insotite  de  explicatii 
succinte , scrise si desenate , intr-un limbaj nontehnic , pe o perioada de cel 
putin 10 zile lucratoare , la sediul propriu si in cel putin un loc vizibil pe teritoriul  
zonei de interes.

3. Trimite in scris catre factorii interesati si catre proprietarii din zona 
identificati anuntul publicat cu cel putin 10 zile inainte de data dezbaterii publice.

4. Publica prin aceleasi mijloace inca o data cu 3 zile inainte data si 
locul dezbaterii publice.

Art. 35-Consultarea publicului asupra propunerilor de PUZ se face de 
primaria Boranesti prin urmatoarele :
1. Pune  la  dispozitia  publicului  ,  pentru  consultare  prima  versiune  a 

propunerilor  PUZ  ,  cu  materiale  grafice  cu  explicatii  formulate  intr-un 
limbaj  nontehnic  ,  pe  durata  a  cel  putin  10  zile  lucratoare  la  afisierul  
institutiei , cu posibilitatea colectarii in scris a observatiilor cetatenilor.

2. Pregateste  ,  organizeaza  si  conduce  dezbaterea  publica  cu  privire  la 
propuneri.

Art. 36-Primaria Boranesti informeaza publicul cu privire la rezultatele 
consultarii  prin  publicarea  pe  site-ul  institutiei  a  observatiilor  si  sugestiilor 
publicului asupra propunerilor preliminare si a raspunsurilor la acestea , in data 
de 15 zile de la data dezbaterii publice.

Art. 37- Consultarea publicului pe propunerile de plan se face inainte 
de transmiterea documentatiei pe circuitul legal de avizare. 

Art. 38-Acceptarea sau respingerea propunerilor si sugestiilor rezultate 
in procesul de consultare publica se fac de structurile de specialitate din cadrul 
Primariei.



Art.  39(1)  Primaria Boranesti  asigura realizarea raportului  consultarii 
populatiei . Raportul insotit de punctul de vedere al structurii de specialitate din 
aparatul de specialitate al primarului se supune spre aprobare consiliului local.

            (2) Introducerea in documentatie a propunerilor si sugestiilor 
acceptate  rezultate  in  cadrul  procesului  de  consultare  publica  se  fac  prin 
serviciul urbanism din cadrul Primariei.

IMPLICAREA PUBLICULUI IN ETAPA APROBARII PUZ

Art. 40-Informarea si consultarea publicului in etapa aprobarii PUZ se 
face  cu  respectarea  prevederilor  Legii  52/2003  privind  transparenta 
decizitionala in administratia publica si a Legii 544/2001 privind liberal acces la 
informatii de interes public.

IMPLICAREA PUBLICULUI IN MONITORIZAREA IMPLEMENTARII PUZ

Art.  41-Documentele  PUZ  si  RLU  aferent  reprezinta  informatii  de 
interes public si vor fi puse automat prin publicare pe site-ul oficial al Primariei  
Boranesti , respectiv vor fi eliberate la cerere conform Legii 544/2001 privind 
liberal acces la informatiile de interes public.

CAP. VII PLANUL URBANISTIC DE DETALIU

IMPLICAREA PUBLICULUI IN ETAPA PREGATITOARE PUD

Art.42-In situatia solicitarii elaborarii unui PUD Primaria informeaza si 
consulta populatia prin urmatorul mod :
1. Notifica  proprietarii  parcelelor  invecinate  pe  toate  laturile  celei  care  a 

generat  PUD  –ul  ,  privind  intentia  si  propunerile  documentatiei  de 
urbanism , cu acordarea unui termen primire a observatiilor si propunerilor 
de minim 15 zile.

2. In  situatia  ca  initiatorul  PUD  este  o  persoana  fizica  sau  juridical 
interesata  ,  in  termen  de  5  zile  de  la  primirea  tuturor  observatiilor  , 
primaria Boranesti prin serviciile de specialitate , notifica initiatorul PUD cu 
privire la eventualele obiectii  primite si  solicita modificarea propunerilor 
sau raspunsul motivat de refuz al ecestora , cu acordarea unui termen de 
transmitere a raspunsului in termen de maxim 10 zile.

3. In  termen de 10 zile  de la  raspunsul  argumentat  al  initiatorului  PUD , 
autoritatile  administratiei  publice  locale  informeaza  in  scris  proprietarii 
care au transmis opinii  cu privire la observatiile primite si  raspunsul la 
acestea.



IMPLICAREA PUBLICULUI IN ETAPA APROBARII PUD

Art.43-In  vederea  aprobarii  PUD  ,  primaria  Boranesti  asigura 
introducerea  in  documentatia  supusa  aprobarii  consiliului  local  a  raportului 
informarii si consultarii publicului , insotit de punctul de vedere al structurii de 
specialitate.

        IMPLICAREA PUBLICULUI IN MONITORIZAREA IMPLEMENTARII PUD

Art.44- Informatii cuprinse in PUD reprezinta informatii de interes public 
si  vor fi  furnizate si  puse la dispozitia publicului in urma solicitarilor conform 
Legii  544/2001  privind  liberal  acces  la  informatiile  de  interes  public  ,  cu 
modificarile si completarile ulterioare.

REGLAMENTARI FINALE 

Art.45-Pentru  indeplinirea  responsabilitatilor  la  primaria  Boranesti  se 
organizeaza un spatiu permanent dedicate afisarii documentelor si schimbului 
de informatii cu privire la activitatea de urbanism si amenajarea teritoriului in, 
fata Primariei.

Art.  46(1) Responsabilitatile stabilite personalului angajat sunt sarcini 
de serviciu si se cuprind in fisa postului persoanelor nominalizate.

           (2) Metodologia de informare si consultare a publicului cu privire 
la  elaborarea  sau  revizuirea  planurilor  de  amenajare  a  teritoriului  si 
urbanismului  se  realizeaza in  baza  unor  proceduri  formalizate  pe  activitati  , 
elaborate in cadrul sistemului de control managerial al Primariei.

        Presedinte sedinta                                  Secretar 
         Bosneag Marian                            Radu Teodor Liviu 


