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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau

revizuirea planurilor de urbanism i amenajare a teritoriului, ini iate sau aflate în competen a
de aprobare a Consiliului Jude ean Maramure

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ,
Referatul Arhitectului ef i avizele favorabile ale comisiei pentru amenajarea teritoriului i
urbanism precum i ale comisiei juridice i de disciplin ;

zând prevederile art. 2 din Ordinul  nr. 2701 din 30 decembrie 2010 al Ministerului
Dezvolt rii Regionale i Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare i consultare a
publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului i de
urbanism,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului i
urbanismul, cu modific rile i complet rile ulterioare, ale Legii nr.544/2001 privind liberul acces la
informa iile de interes public, cu modific rile i complet rile ulterioare, i a Legii nr.52/2003
privind transparen a decizional  în administra ia public , cu complet rile ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administra iei publice
locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,

Consiliul Jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE:
Art.1. Se aprob  Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea

planurilor de urbanism i amenajare a teritoriului ini iate sau aflate în competen a de aprobare a
Consiliului Jude ean Maramure , prezentat în anexa care face parte integrant  din prezenta hot râre.

Art.2. Prezenta hot râre se public  pe site-ul propriu i se comunic  Arhitectului ef din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Jude ean Maramure , care r spunde de aducerea sa la
îndeplinire.

Art.3 Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
- Direc iei Juridice i Administra ie Public ;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii.

Prezenta hot târe a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului
jude ean Maramure  din  25 iulie 2012. Au fost prezen i 29 de consilieri jude eni din totalul de 34
consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare,  25 iulie  2012
Nr. 112
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Anexa la HCJ MM nr.112 din 25 iulie 2012

REGULAMENTUL
LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI ÎN ELABORAREA SAU REVIZUIREA

PLANURILOR DE URBANISM I AMENAJARE A TERITORIULUI INI IATE SAU
AFLATE ÎN COMPETEN A DE APROBARE A CONSILIULUI JUDE EAN

MARAMURE

CAPITOLUL  I. DISPOZITII GENERALE
Art.1. Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor

de urbanism i amenajare a teritoriului, denumit în continuare Regulamentul local, stabile te
procedura de informare i consultare a publicului, în conformitate cu art.57 si 61 din Legea nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul, cu modific rile i complet rile ulterioare, i
a Metodologiei de informare i consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea
planurilor de amenajare a teritoriului i de urbanism, aprobat  cu Ordinul nr. 2701/30.12.2010 a
Ministerul Dezvolt rii Regionale i Turismului.

Art.2. Regulamentul local se adreseaz  tuturor ini iatorilor, elaboratorilor i avizatorilor de
planuri de urbanism i de amenajare a teritoriului, precum i tuturor factorilor de decizie din
domeniu i se aplic  tuturor categoriilor de planuri de urbanism i de amenajare a teritoriului,
prev zute de lege.

Art.3. Informarea i consultarea publicului se efectueaz  în toate fazele proceselor de
elaborare sau actualizare a planurilor de urbanism i de amenajare a teritoriului i este parte
integrant  a procedurii de ini iere, elaborare, avizare i aprobare a documenta iilor de urbanism i
amenajare a teritoriului.

Art.4. Informarea i consultarea publicului în etapa aprob rii fiec rei categorii de plan în
parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparen a decizional  în administra ia public , cu
complet rile ulterioare, i conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes
public, cu modific rile i complet rile ulterioare.

Art.5. Regulamentul local, se aplic  în cazul ini ierii i/sau aprob rii urm toarelor tipuri de
documenta ii:

- Planuri de amenajare a teritoriului zonal (PATZ) aflate în competen a de aprobare a
Consiliului Jude ean Maramure , dup  cum urmeaz : PATZ interjude ean, PATZ
interor enesc sau intercomunal, PATZ frontalier i PATZ metropolitan, periurban al
principalelor municipii i ora e;

- Planul de amenajare a teritoriului jude ean;
- Planul urbanistic general, Planul urbanistic zonal i Planul urbanistic de detaliu (pentru

autorit ile administra iei publice locale din jude ul Maramure  la care nu sunt
organizate structuri de specialitate în domeniul urbanismului i care au încheiat o
conven ie cu serviciul de specialitate al consiliului jude ean).

CAPITOLUL  II. STRUCTURA I PERSOANELE CU ATRIBU II ÎN
COORDONAREA INFORM RII I CONSULT RII PUBLICULUI

Art.6. Informarea i consultarea publicului pentru planurile de urbanism i amenajare a
teritoriului revine Direc iei Arhitectului ef, prin Compartimentul Amenajare a Teritoriului i
Urbanism, cu sprijinul Direc iei  Juridic i Administra ie Public .

Art.7. Arhitectul ef va desemna un angajat din cadrul Compartimentului Amenajare a
Teritoriului i Urbanism, care va fi persoan  responsabil  cu informarea i consultarea publicului,
având urm toarele atribu ii:



3

a) coordoneaz  redactarea documentului de planificare a procesului de participare a
publicului, pe baza Regulamentului local adoptat i în func ie de complexitatea planului de
urbanism sau amenajare a teritoriului;

b) r spunde de redactarea cerin elor specifice care vor fi incluse în documentele de selectare
i desemnare a elaboratorului, pentru documenta iile de urbanism i amenajare a teritoriului ini iate

de autorit ile administra iei publice locale;
c) r spunde de redactarea propunerilor de cerin e specifice necesar a fi incluse în avizul

prealabil de oportunitate, pentru documenta iile de urbanism ini iate de investitori priva i, persoane
fizice sau juridice;

d) gestioneaz  activit ile de informare i consultare a publicului, pe tot parcursul
documenta iei, pân  la aprobare;

e) este persoan  de contact din partea administra iei publice locale, pentru activit ile de
informare i consultare a publicului în privin a proiectului respectiv.

Art.8. - In func ie de complexitatea planului de urbanism sau amenajare a teritoriului,
persoana responsabil  cu informarea i consultarea publicului poate fi sprijinit  în îndeplinirea
atribu iilor sale de c tre  un grup cu rol consultativ .

Grupul cu rol consultativ va fi format din:
- responsabilul de proiect;
- Arhitectul sef ;
- responsabilul cu informarea si consultarea publicului;
- reprezentanti ai administra iilor publice din zona de studiu;
- reprezentanti desemnati ai: Comisiei tehnice de Urbanism si Amenajare a Teritoriului

din cadrul consiliului jude ean,  Agentiei de Protectie a Mediului, Direc iei pentru
Cultur , Culte si Patrimoniu Na ional Cultural;

- reprezentan i ai mediului de afaceri;
- reprezentan i ai ONG-urilor;
- reprezentan i ai societ ii civile;
- reprezentan i ai cet enilor.

CAPITOLUL  III. MODALIT I DE FINAN ARE A ACTIVIT ILOR DE
INFORMARE I CONSULTARE

Art.9. Activit ile privind informarea i consultarea publicului pentru documenta iile de
amenajare a teritoriului ini iate de Consiliul Jude ean Maramure  se vor finan a din bugetul
jude ului Maramure .

Art.10. Activit ile privind informarea i consultarea publicului, pentru documenta iile de
amenajare a teritoriului ini iate de alte institu ii publice, se vor finan a din bugetul ini iatorului, iar
pentru cele ini iate de persoane fizice sau juridice interesate, de c tre acestea, dup  caz.

Art.11. Fondurile prev zute vor fi folosite la acoperirea urm toarelor cheltuieli cu:
a) materiale tip rite de informare: pliante, bro uri, plan e desenate;
b) serviciile de coresponden  po tal ;
c) anun urile în presa local , posturi de radio i de televiziune;
d) costurile cu comunica iile telefonice;
e) personalul deta at pentru activit ile de informare i consultare;
f) servicii de cercetare sociologic ;
e) taxe de închiriere s li de prezentare;
g) închiriere i amortizare a echipamentelor;
h) alte cheltuieli neprev zute.
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CAPITOLUL  IV. PRINCIPIILE DE IDENTIFICARE A GRUPURILOR- INT
PENTRU INFORMARE I CONSULTARE

Art.12. (1) Identificarea grupurilor – int  se va realiza pentru fiecare tip de plan de
urbanism i amenajare a teritoriului, luând în considerare principiul reprezentativit ii grupului- int
în raport cu impactul sec iunilor PAT.

(2) Vor fi informa i i consulta i reprezenta i ai:
a) comunit ilor locale din zona de studiu care face obiectul consult rii publice;
b) institu iilor publice de la nivel local, jude ean, regional i central ale c ror
responsabilit i vizeaz  domeniile cuprinse în sec iunile PAT;
c) institu iilor sociale, cultur i culte din zona de studiu;
d) asocia iilor profesionale sau academice din domeniul urbanismului i amenaj rii
teritoriului, protec iei mediului, etc;
e) mediului de afaceri;
f)  societ ii civile, ai cet enilor cu domiciliul în zona de studiu sau zone limitrofe acesteia;
g) ONG-urilor.

CAPITOLUL  V. MODUL I LOCUL ÎN CARE PUBLICUL VA AVEA ACCES LA
INFORMA II I DOCUMENTA II

Art.13. (1) Locul de desf urare al activit ii de informare i consultare a publicului este
sediul Consiliului Jude ean Maramure , municipiul Baia Mare, str.Gheorghe incai nr.46.

(2) Spa iul în care vor fi expuse documenta iile, respectiv în care se va desf ura dezbaterea
public  va fi specificat pentru fiecare etap  în cadrul anun urilor în pres i pe site-ul propriu.

Art.14.  Documenta iile de urbanism i amenajare a teritoriului (parte scris i parte
studiat ) vor fi preg tite i prezentate de elaboratorul acestora în format tip rit i în suport digital,
fiind prezentate publicului (în func ie de caz) prin:

a) publicare pe pagina de internet a institu iei;
b) publicare în mass-media local ;
c) afi are la sediul institu iei.
Art.15. (1) In urma solicit rilor scrise, pot fi eliberate contracost copii certificate, pe suport

de hârtie sau în format digital. Tarifele pentru aceste prest ri de servicii efectuate pentru persoane
fizice i juridice sunt stabilite anual, prin hot râre a consiliului jude ean.

(2) La solicitarea scris  a anumitor categorii de beneficiari, în conformitate cu prevederile
art.61 lit.(e) din Legea nr.448/2006 privind protec ia i promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, autorit ile publice, în vederea
asigur rii egalit ii de anse i tratament, se vor  pune la dispozi ie materiale i documente în
formate alternative i se vor înso i cu explica ii verbale detaliate schi ele grafice expuse în spa iile
special amenajate pentru consultarea public .

SECTIUNEA 1. Planuri de amenajare a teritoriului  PAT
1. Implicarea publicului în etapa preg titoare
Art.16. -Autoritatea administra iei publice ini iatoare a PAT are obliga ia s  informeze

publicul interesat, inclusiv autoritatea competent  cu protec ia mediului, cu privire la inten ia de
elaborare a PAT i la obiectivele acestuia.

Art.17. -Elementele incluse în documenta ia necesar  atribuirii serviciilor de elaborare a
PAT privind obiectivele principale, aspectele i prevederile principale ce urmeaz  a fi abordate,
precum i procedurile specifice de informare i consultare a publicului pe parcursul elabor rii PAT
se redacteaz  cu sprijinul unui grup de lucru cu rol consultativ, din care fac parte:

a) în cazul sec iunilor PAT Na ional - responsabilul de proiect, responsabilul cu informarea
i consultarea publicului, reprezentan i ai direc iilor relevante din Ministerul Dezvolt rii Regionale
i Turismului - MDRT, reprezentan i ai ministerelor de resort pentru sec iunile tratate i ministerele
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din domeniile asupra c rora sec iunile PAT au impact, reprezentan i ai altor institu ii/organisme
interesate;

b) în cazul PAT zonal, regional sau interjude ean, interor enesc sau intercomunal,
frontalier, metropolitan, periurban al principalelor municipii i ora e - responsabilul de proiect,
responsabilul cu informarea i consultarea publicului, reprezentan i ai administra iilor publice din
zona de studiu, reprezentan i ai direc iilor relevante din MDRT, reprezentan i ai altor
institu ii/organisme interesate de la nivel central, regional, jude ean sau local;

c) în cazul PAT jude ean - responsabilul de proiect, reprezentan i ai administra iilor publice
locale din zona de studiu i din jude ele limitrofe, reprezentan i ai direc iilor relevante din MDRT,
reprezentan i ai altor institu ii/organisme interesate de la nivel central, regional, jude ean sau local.

Art.18. (1) Metodele i tehnicile de informare i consultare a publicului aplicabile pe
parcursul elabor rii respectivului PAT se stabilesc în concordan  cu Regulamentul local, cu
cerin ele ce deriv  din obiectivele propuse, complexitatea propunerilor PAT, impactul estimat al
acestuia, precum i în concordan  cu prevederile referitoare la procedura de realizare a evalu rii de
mediu pentru planuri i programe.

(2) Documentele necesare atribuirii serviciilor de elaborare a PAT includ în mod clar
obliga iile ce deriv  din derularea activit ilor impuse de procedurile de informare i consultare a
publicului.

2. Implicarea publicului în etapa de documentare i elaborare a studiilor de fundamentare
Art.19. (1) În etapa elabor rii studiilor de fundamentare a propunerilor, cerin ele i op iunile

publicului legate de dezvoltarea teritorial  sunt ob inute de c tre autoritatea administra iei publice
locale ini iatoare a PAT, cel pu in prin metode de cercetare sociologic  relevante pentru obiectivele
propuse.

(2) Cercetarea sociologic  se efectueaz  de c tre persoane specializate în preg tirea,
derularea i analizarea rezultatelor metodelor corespunz toare, atestate conform legii în privin a
elabor rii documenta ii lor de urbanism i amenajare a teritoriului.

(3) În cazul în care sunt identificate analize ale op iunilor publicului deja realizate i care
spund cerin elor i obiectivelor enun ate prin procedurile specifice de informare i consultare a

publicului, acestea sunt men ionate i luate în considerare.

3. Implicarea publicului în etapa elabor rii propunerilor
Art.20. (1) Pe parcursul elabor rii propunerilor se va realiza consultarea factorilor interesa i

concomitent asupra evolu iei propunerilor i asupra evalu rii de mediu a alternativelor i
determin rii op iunii preferate, astfel încât s  fie preîntâmpinate eventuale dezacorduri sau
contest ri.

(2) Informarea i consultarea publicului pentru PAT vor fi organizate în corelare cu cele
prev zute de legisla ia de mediu, prin colaborarea cu autorit ile responsabile cu protec ia mediului.

Art.21. Informarea i consultarea publicului cu privire la propunerile elaborate se fac astfel:
a) autoritatea administra iei publice ini iatoare a PAT informeaz  publicul simultan prin

urm toarele activit ti :
1. public  în mass-media de dou  ori, la interval de 3 zile calendaristice, i pe propria pagin

de internet anun ul cu privire la finalizarea propunerilor preliminare, precum i posibilitatea, modul
i perioada, locul i orarul în care se pot consulta documentele i transmite observa ii în termen de

maximum 30 de zile calendaristice de la data ultimului anun ;
2. afi eaz , pe toat  perioada consult rilor, pe propria pagin  de internet, la sediul propriu i

în alte locuri special amenajate, datele i reprezent rile grafice succinte ale propunerilor preliminare
i ale anun ului publicat în mass-media;

3. trimite în scris c tre autorit ile administra iei publice locale afectate de propunerile PAT,
organismele regionale i autorit ile de la nivel central direct interesate, precum i c tre al i factori
interesa i identifica i, anun ul publicat în mass-media, cu cel pu in 15 zile înainte de data dezbaterii
publice;
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b) autoritatea administra iei publice ini iatoare a PAT consult  publicul asupra
propunerilor preliminare prin cel pu in urm toarele activit i:

1. pune la dispozi ia publicului, pentru consultare, prima versiune a PAT, precum i
explica ii i reprezent ri grafice succinte ale propunerilor preliminare pe durata a cel pu in 20 de
zile;

2. expune materialele grafice, cu explica ii în care utilizeaz  un limbaj nontehnic, pe durata
a cel pu in 20 de zile, într-un spa iu special amenajat i cu posibilitatea colect rii observa iilor
cet enilor;

3. preg te te, organizeaz i conduce o dezbatere public  cu privire la propunerile
preliminare, inclusiv în privin a evalu rii impactului acestora asupra mediului;

c) autoritatea administra iei publice ini iatoare a PAT informeaz  publicul cu privire la
rezultatele consult rii prin publicarea pe site-ul propriu i la sediul s u în spa iul dedicat
inform rii i consult rii publicului a observa iilor i sugestiilor publicului asupra propunerilor
preliminare i a r spunsului la acestea, în termen de maximum 15 zile de la data dezbaterii publice.

4. Implicarea publicului în etapa aprob rii planului
Art.22. În vederea aprob rii PAT, autoritatea administra iei publice ini iatoare a planului

asigur  elaborarea raportului inform rii i consult rii publicului. Acest raport, înso it de punctul de
vedere tehnic al structurii de specialitate din cadrul autorit ii publice locale, se prezint  consiliului
jude ean/consiliilor jude ene competente cu aprobarea planului, spre însu ire sau respingere. În
vederea fundament rii tehnice a deciziei, autorit ile administra iei publice pot solicita opinia unor
exper i atesta i sau a unor asocia ii profesionale din domeniu.

5. Implicarea publicului în monitorizarea implement rii PAT
Art.23.  Anual, autorit ile administra iei publice vor face publice modalit ile privind

aplicarea prevederilor PAT i stadiul de aplicare.

SEC IUNEA a 2-a Planul urbanistic general (PUG) i regulamentul localde urbanism
(RLU) aferent acestuia

1. Implicarea publicului în etapa preg titoare
Art.24. (1) Autorit ile administra iei publice locale ini iatoare informeaz  publicul cu
privire la inten ia de elaborare sau de revizuire a PUG, înainte de elaborarea documentelor

necesare procedurii de atribuire a serviciilor de elaborare a planului.
(2) Informarea cu privire la inten ia de elaborare a PUG se face simultan, prin  urm toarele

metode:
a) anun uri afi ate la sediul autorit ii publice în spa iile accesibile tuturor cet enilor;
b) anun  cu vizibilitate imediat  publicat pe pagina proprie de internet i în publica ia

proprie dac  exist .
(3) Anun urile prev zute la alin.(2) vor cuprinde în mod obligatoriu cel pu in  urm toarele:
a) prezentarea succint  a argument rii inten iei de elaborare/revizuire a PUG i a

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

publicului, c tre care pot fi transmise comentarii, observa ii i propuneri;
c) perioada, de maximum 25 de zile de la data aducerii la cuno tin a publicului a inten iei, în

care pot fi transmise comentarii, observa ii i propuneri sau exprimate nevoi;
d) modul în care va fi pus la dispozi ia publicului r spunsul la observa iile transmise în

aceast  perioad .
(4) Anun urile publicate pe pagina proprie de internet i cele afi ate trebuie men inute pe

toat  perioada în care pot fi transmise observa ii i propuneri.
(5) Autoritatea administra iei publice locale ini iatoare poate aduce la cuno tin a publicului

inten ia sa de elaborare sau revizuire a PUG i prin anun uri publicate în presa local , prin cel pu in
dou  anun uri publicate la interval de minimum 3 zile, panouri amplasate pe domeniul public,
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emisiuni la sta ii de radio i televiziune, conferin e, afi e, interviuri, organizarea unor evenimente
i/sau expozi ii cu h i, planuri, schi e, tabele, grafice, orice alte materiale.

Art.25. Autorit ile administra iei publice locale primesc de la public observa ii, sugestii sau
propuneri cu privire la inten ia de elaborare sau revizuire a PUG i la informa iile furnizate prin
anun i pun la dispozi ia publicului sinteza acestora i argumenta ia prelu rii sau neprelu rii
propunerilor, în maximum 15 zile de la data-limit  stabilit  pentru primirea lor.

Art.26. Toate propunerile ob inute i nevoile identificate în urma procesului de informare i
consultare vor fi examinate i sintetizate i vor fi prezentate ca anex  la documenta ia necesar
atribuirii serviciilor de elaborare a PUG.

Art.27. (1) Elementele de tem  incluse în documenta ia necesar  atribuirii serviciilor de
elaborare sau revizuire a PUG privind obiectivele principale, aspectele i prevederile principale ce
urmeaz  a fi abordate, precum i procedurile specifice de informare i consultare a publicului pe
parcursul elabor rii sau revizuirii PUG se redacteaz  de c tre structura de specialitate a
administra iei locale beneficiar  a PUG, cu sprijinul unui grup cu rol consultativ format din
reprezentan i ai compartimentului de specialitate, comisiei tehnice de urbanism, autorit ii
competente cu protec ia mediului, comisiei de urbanism din cadrul consiliului local i ai altor
institu ii/organisme interesate de la nivel central, jude ean sau local, precum i de c tre persoana
responsabil  cu informarea i consultarea publicului, astfel încât s  se asigure identificarea
prealabil  a nevoilor la care PUG trebuie s  r spund .

(2) Documenta ia necesar  atribuirii serviciilor de elaborare sau revizuire a PUG include în
mod clar obliga iile ce deriv  din derularea activit ilor de informare i consultare a publicului.

2. Implicarea publicului în etapa de documentare i elaborare a studiilor de fundamentare:
Art.28. (1) În etapa elabor rii studiilor de fundamentare a propunerilor, cerin ele i op iunile

publicului legate de dezvoltarea urban  durabil  sunt ob inute de elaboratorul documenta iei de
urbanism prin metode de cercetare sociologic  relevante pentru obiectivele propuse.

(2) Cercetarea sociologic  se efectueaz  de c tre persoane specializate în preg tirea,
derularea i analizarea rezultatelor metodelor corespunz toare, atestate conform legii în privin a
elabor rii documenta iilor de urbanism i amenajare a teritoriului.

3. Implicarea publicului în etapa elabor rii propunerilor
Art.29. (1) Pe parcursul elabor rii propunerilor este recomandat  consultarea publicului sau

a anumitor factori interesa i, precum organiza ii ale societ ii civile, asocia ii profesionale, asocia ii
ale sectorului de afaceri, reprezentan i ai cet enilor, asupra evolu iei propunerilor preliminare, a
altemativelor i op iunii preferate, astfel încât s  fie preîntâmpinate eventuale dezacorduri sau
contest ri.

(2) În vederea reducerii birocratiz rii i a costurilor, se recomand  ca aceast  consultare s
fie organizat  în mod unitar cu evaluarea de mediu, prin colaborarea cu autorit ile responsabile din
domeniul mediului.

Art.30. - Informarea i consultarea publicului asupra propunerilor de PUG se fac astfel:
a) autorit ile administra iei publice locale ini iatoare ale planului informeaz  publicul prin

urm toarele activit ti, simultan:
1. public  cel pu in pe propria pagin  de internet anun ul cu privire la posibilitatea, modul i

perioada, locul i orarul în care se pot consulta documentele complete ale propunerilor i transmit
observa ii la sediul autorit ii competente pentru aprobarea final  a PUG în termen de maximum 45
de zile calendaristice de la data ultimului anun , precum i obiectivele, data, locul de desf urare,
ora de începere i durata estimat  a dezbaterii publice care are loc la minimum 20 de zile de la data
ultimului anun ;

2. afi eaz  anun ul de mai sus i propunerile înso ite de explica ii succinte, scrise i
desenate, într-un limbaj nontehnic, pe o perioad  de cel pu in 30 de zile, la sediul propriu i în alte
locuri special amenajate;
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3. trimit în scris c tre factorii interesa i identifica i anun ul publicat, cu cel pu in 15 zile
înainte de data dezbaterii publice;

b) autorit ile administra iei publice locale consult  publicul asupra propunerilor prin cel
pu in urm toarele activit i:

1. pun la dispozi ia publicului, pentru consultare, prima versiune a propunerilor pe durata a
cel pu in 45 de zile;

2. expun materialele grafice cu explica ii formulate într-un limbaj nontehnic, pe durata a cel
pu in 45 de zile, într-un spa iu special amenajat i cu posibilitatea colect rii în scris a observa iilor
cet enilor;

3. preg tesc, organizeaz i conduc o dezbatere public  cu privire la propuneri;
c) autorit ile administra iei publice locale informeaz  publicul cu privire la rezultatele

consult rii, cel pu in prin publicarea pe propria pagin  de internet a observa iilor i sugestiilor
publicului asupra propunerilor preliminare i a r spunsului la acestea, în termen de maximum 15
zile de la data dezbaterii publice;

d) consultarea publicului pe propunerile de plan se face înainte de transmiterea
documenta iei pe circuitul legal de avizare.

Art.31. Pentru propunerile ce aduc modific ri importante unor p i mari din localitate sau
care afecteaz  un num r mare de persoane, administra ia public  local  poate s :

a) informeze publicul prin expozi ii în cartiere, emisiuni radio sau TV, bro uri, anun uri în
coli etc.;

b) consulte publicul asupra propunerilor prin dezbateri publice pe anumite subiecte critice,
dezbateri sau întruniri în anumite zone, interviuri de grup, grupuri consultative structurate pe
domenii sau pe anumite categorii de public etc.;

c) organizeze ateliere de lucru, audieri publice, întâlniri itinerante etc., pentru identificarea
propunerilor alternative i ideilor ini iate de public, prin interac iune cu echipele de lucru, punerea
în comun a cuno tin elor i competen elor sau identificarea interese mutuale etc.

Art.32. (1) În vederea introducerii în circuitul legal de avizare a PUG i RLU, autorit ile
administra iei publice locale asigur  realizarea raportului consult rii popula iei.
(2) Raportul consult rii înso it de punctul de vedere al structurii de specialitate din cadrul autorit ii
publice locale se prezint  consiliului local spre însu ire sau respingere. În vederea fundament rii
tehnice a deciziei, autorit ile administra iei publice locale pot solicita opinia unor exper i atesta i
sau a unor asocia ii profesionale din domeniu.

4. Implicarea publicului în etapa aprob rii PUG
Art.33. Informarea i consultarea publicului în etapa aprob rii PUG se fac cu respectarea

prevederilor art. 6 din prezentul Regulament.

5. Implicarea publicului în monitorizarea implement rii PUG
Art.34. Informa iile con inute în PUG i RLU aferent reprezint  informa ii de interes public

i vor fi puse la dispozi ie automat prin publicare pe site-ul prim riei i vor fi eliberate la cerere
conform Legii nr. 544/2001, cu modific rile i complet rile ulterioare.

Art 35. Anual, autorit ile administra iei publice vor face publice modalit ile privind
aplicarea prevederilor PUG i stadiul de aplicare.

SEC IUNEA a 3-aPlanul urbanistic zonal i regulamentul local aferent acestuia  PUZ
1. Implicarea publicului în etapa preg titoare
Art.36. (1) În situa ia PUZ ini iate de autorit ile administra iei publice, tema, obiectivele i

cerin ele PUZ vor fi elaborate cu sprijinul unui grup cu rol consultativ, format din reprezentan i ai
compartimentului de specialitate, Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului i urbanism, ai
autorit ii competente cu protec ia mediului, comisiei de urbanism din cadrul consiliului local i ai
altor institu ii/organisme interesate de la nivel central, jude ean sau local, precum i persoana
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responsabil  cu informarea i consultarea publicului, astfel încât s  se asigure identificarea
prealabil  a tuturor nevoilor la care PUZ trebuie s  r spund .

(2) În func ie de impactul estimat al PUZ, (suprafa a studiat , modific ri propuse, specificul
investi iei ce a generat elaborarea documenta iei) pentru argumentarea unor obiective ale planului
sau pentru identificarea i evaluarea unor posibile opinii i interese divergente, în vederea
determin rii oportunit ii planului în interes public, administra ia public  ini iatoare poate aduce la
cuno tin a publicului inten ia de elaborare a PUZ i obiectivele acestuia, prin anun uri pe pagina
proprie de internet, anun uri c tre proprietarii din zon , afi ri ale anun ului în zona de studiu
preconizat , întâlniri cu locuitorii din zon  etc.

(3) Documenta ia necesar  atribuirii serviciilor de elaborare a PUZ trebuie s  includ i
obliga iile elaboratorului ce deriv  din procedurile specifice de informare i consultare a publicului.

(4) Afi area în vederea inform rii popula iei se face pe panouri conforme cu modelele
prev zute în anexa care face parte integrant  din prezenta metodologie.

Art.37. (1) În cazul în care ini iatorul planului este un investitor privat, persoan  fizic  sau
juridic , obliga iile ce deriv  din procedurile specifice de informare i consultare a publicului se vor
transmite ini iatorului prin certificatul de urbanism i avizul prealabil de oportunitate.

(2) În func ie de impactul estimat al PUZ, autorit ile administra iei publice locale
responsabile cu emiterea certificatului de urbanism i a avizului de oportunitate, pentru identificarea
oportunit ii planului în interes public, pot organiza dezbateri publice referitoare la inten ia de
elaborare.

(3) Procedurile, modalit ile i tehnicile specifice de informare i consultare a publicului se
stabilesc pe baza regulamentului local referitor la implicarea publicului, adoptat i în concordan
cu cerin ele ce deriv  din obiectivele principale propuse, complexitatea i impactul estimat al PUZ.

2. Implicarea publicului în etapa elabor rii propunerilor
Art.38. Pe parcursul elabor rii propunerilor este recomandat  consultarea publicului asupra

evolu iei acestora, astfel încât s  fie argumentate beneficiile aduse în interes public i s  fie
preîntâmpinate eventuale dezacorduri sau contest ri.

Art.39. Informarea i consultarea publicului cu privire la propunerile de PUZ se fac înainte
de transmiterea documenta iei pe circuitul tehnic de avizare, astfel:

a) autorit ile administra iei publice locale informeaz  publicul prin cel pu in urm toarele
activit i:

1. public  pe propria pagin  de internet anun ul cu privire la posibilitatea, modul i perioada,
locul i orarul în care se pot consulta documentele i transmit observa ii la sediul autorit ii publice
competente pentru aprobarea PUZ în termen de maximum 25 de zile calendaristice de la data
anun ului, precum i obiectivele, data, locul de desf urare, ora de începere i durata estimat  pentru
fiecare metod  de consultare;

2. identific i notific  proprietarii ale c ror propriet i vor fi direct afectate de propunerile
PUZ;

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

4. afi eaz  anun ul la sediul propriu i în alte locuri special amenajate, pe panouri rezistente
la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice amplasate în cel pu in 3 locuri
vizibile pe teritoriul zonei studiate;

5. investitorul privat ini iator al PUZ afi eaz  anun ul pe panouri rezistente la intemperii, cu
caracteristici stabilite prin procedurile specifice, în loc vizibil la parcela care a generat inten ia
elabor rii PUZ;

b) autorit ile administra iei publice responsabile cu aprobarea planului au urm toarele
obliga ii:
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1. informeaz  publicul cu privire la rezultatele inform rii i consult rii, cel pu in prin
publicarea pe propria pagin  de internet i la sediul propriu a observa iilor i sugestiilor publicului
i a r spunsului la acestea, în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului;

2. informeaz  în scris proprietarii ale c ror imobile sunt direct afectate de propunerile PUZ
i care au trimis opinii, cu privire la observa iile primite i r spunsul argumentat la acestea.

Art.40. In func ie de complexitatea sau impactul estimat al propunerilor PUZ, autorit ile
administra iei publice responsabile cu aprobarea acestuia:

a) informeaz  publicul prin expozi ii în zon , emisiuni TV, bro uri, anun uri în coli etc.;
b) consult  publicul prin: dezbateri publice, interviuri de grup, grupuri consultative pe

domenii sau pe anumite categorii de public etc.;
c) organizeaz  ateliere de lucru, audieri publice, întâlniri etc., pentru identificarea i punerea

în comun a cuno tin elor i competen elor sau identificarea intereselor mutuale etc.
Art.41. In vederea aprob rii PUZ, în scopul fundament rii deciziei consiliului local,

structura de specialitate asigur  elaborarea raportului consult rii publicului referitor la opiniile
colectate, r spunsurile date i argumentare a lor. În vederea fundament rii tehnice a deciziei,
autorit ile administra iei publice locale pot solicita opinia unor exper i atesta i sau a unor asocia ii
profesionale din domeniu.

2. Implicarea publicului în etapa aprob rii PUZ
Art.42. Informarea i consultarea publicului în etapa aprob rii PUZ se face cu respectarea

prevederilor art. 6 din prezentul Regulament.

3. Implicarea publicului în monitorizarea implement rii PUZ
Art.43. Plan a de reglement ri urbanistice i regulamentul local reprezint  informa ii de

interes public i vor fi fumizate i puse la dispozi ie în urma solicit rilor, conform Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public, cu modific rile i complet rile
ulterioare.

SEC IUNEA a 4-a Planul urbanistic de detaliu PUD
1. Implicarea publicului în etapa preg titoare
Art.44. În situa ia solicit rii elabor rii unui PUD, autorit ile administra iei publice locale

informeaz i consult  popula ia în conformitate cu regulamentul local aprobat prev zut de prezenta
metodologie, cel pu in prin urm toarele modalit i:

a) se notific  proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile celei care a generat PUD privind
inten ia i propunerile documenta iei de urbanism, cu acordarea unui termen de primire a
observa iilor sau propunerilor de minimum 15 zile;

b) în situa ia în care ini iatorul PUD este o persoan  fizic  sau juridic  interesat , în termen
de 5 zile de la primirea tuturor observa iilor, autorit ile administra iei publice locale competente cu
aprobarea planului notific  ini iatorul PUD cu privire la eventualele obiec ii primite i solicit
modificarea propunerilor sau r spunsul motivat de refuz al acestora, cu acordarea unui termen de
transmitere a r spunsului în termen de maximum 10 zile;

b) în termen de 10 zile de la r spunsul argumentat al ini iatorului PUD, autorit ile
administra iei publice locale informeaz  în scris proprietarii care au trimis opinii cu privire la
observa iile primite i r spunsul la acestea.

2. Implicarea publicului în etapa aprob rii PUD
Art.45. În vederea aprob rii PUD, autorit ile administra iei publice responsabile cu

aprobarea planului asigur  introducerea în documenta ia supus  aprob rii consiliului local a
raportului inform rii i consult rii publicului, înso it de punctul de vedere al structurii de
specialitate.
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3. Implicarea publicului în monitorizarea implement rii PUD
Art.46. Informa iile cuprinse în PUD reprezint  informa ii de interes public i vor fi

fumizate i puse la dispozi ie în urma solicit rilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modific rile i
complet rile ulterioare

CAPITOLUL  VI. SITUA IILE DE INC LCARE A REGULAMENTULUI I
SURILE ADMINISTRATIVE DE SANC IONARE

Art.47. Se consider  înc lc ri ale Regulamentului nerespectarea documentului de
planificare, a procesului de informare i consultare în toate componentele lui, a modului defectuos
sau incomplet de :

a) identificare a p ilor interesate, persoane fizice sau juridice, institu ii publice care pot fi
afectate de prevederile propuse prin planul de urbanism sau amenajare a teritoriului;

b) anun are a celor interesa i i celor poten ial afecta i referitor la ini ierea procesului de
elaborare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului i de schimb rile propuse;

c) oferire a ocaziei celor afecta i sau interesa i de a discuta propunerea cu ini iatorul i
proiectantul i de a- i exprima rezerve, a formula observa ii sau a sesiza probleme legate de
propunerile din planul de urbanism sau amenajare a teritoriului, înainte de supunerea spre avizare
autorit ilor competente;

d) respectare a calendarului propus de ini iator pentru îndeplinirea obliga iilor de informare
i consultare a publicului;

e) comunicare a datele de contact ale reprezentantului proiectantului, responsabil cu
informarea i consultarea publicului.

Art.48. Înc lcarea prevederilor prezentului Regulament de c tre persoanele din aparatul de
specialitate al Consiliului jude ean Maramure  care au atribu ii i responsabilit i stabilite prin fi a
postului, constituie abateri disciplinare i se sanc ioneaz  în condi iile i cu respectarea procedurilor
privind r spunderea disciplinar  stabilite de Legea privind statutul func ionarilor publici i Codul
Muncii.

CAPITOLUL  VII. MODUL DE EVALUARE A PROCESELOR DE PARTICIPARE
PUBLIC I ACTUALIZAREA REGULAMENTULUI

Art.49. Procesul de informare i consultare a publicului se finalizeaz  cu raportul
inform rii i consult rii publicului, raport ce se supune aten iei autorit ilor administra iei publice
responsabile cu aprobarea planului, împreun  cu documenta ia complet .

(1) Raportul inform rii i consult rii publicului fundamenteaz  decizia autorit ilor
administra iei publice responsabile cu aprobarea sau respingerea planului propus, în vederea
respect rii principiilor de dezvoltare urban  durabil i asigur rii interesului general.

(2) În baza raportului inform rii i consult rii publicului, consiliul jude ean poate solicita
modificarea i completarea documenta iei de urbanism supuse aprob rii.

Art.50. (1) Evaluarea proceselor de participare public  se va face prin Raportul privind
informarea i consultarea public .

(2) Raportul inform rii i consult rii publicului, înso it de punctul de vedere tehnic al
Compartimentului de Amenajare a Teritoriului i Urbanism, se prezint  Consiliului jude ean
Maramure  spre însu ire sau respingere. În vederea fundament rii tehnice a deciziei se poate
solicita opinia unor exper i atesta i sau a unor asocia ii profesionale în domeniu.

Art.51. Raportul inform rii i consult rii publicului, care fundamenteaz  decizia consiliului
local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului, va cuprinde
urm toarele informa ii:

a) detalii privind tehnicile i metodele utilizate de solicitant pentru a informa i a consulta
publicul, inclusiv:

1. datele i locurile tuturor întâlnirilor la care cet enii au fost invita i s  dezbat  propunerea
solicitantului;
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2. con inutul, datele de transmitere prin po i num rul trimiterii lor po tale, inclusiv
scrisori, invita ii la întâlniri, buletine informative i alte publica ii;

3. localizarea reziden ilor, proprietarilor i p ilor interesate care au primit notific ri,
buletine informative sau alte materiale scrise;

4. num rul persoanelor care au participat la acest proces;
b) un rezumat al problemelor, observa iilor i rezervelor exprimate de public pe parcursul

procesului de informare i consultare, inclusiv:
1. modul în care solicitantul a rezolvat, inten ioneaz  s  rezolve sau se va ocupa de

problemele, observa iile i rezervele exprimate de public;
2. probleme, observa ii i rezerve pe care ini iatorul planului de urbanism sau amenajare a

teritoriului nu poate sau nu e dispus s  le rezolve, împreun  cu motiva ia acestui lucru;
3. orice alte informa ii considerate necesare pentru a sus ine preluarea sau nepreluarea

propunerilor.
Art.52. Actualizarea prevederilor Regulamentului local se face prin hot rârea Consiliului

Jude ean Maramure , la propunerea Arhitectului ef.

CAPITOLUL  VIII. DISPOZI II FINALE
Art.53. Prevederile prezentului Regulament local se aplic  de la data aprob rii prin hot râre

de Consiliu Jude ean.
Art.54. Documenta iile de urbanism i amenajarea teritoriului care se aprob  f

respectarea acestui Regulament local sunt nule de drept.


