
R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Nr. 166 din 18.12.2013 

 
privind aprobarea Regulamentului local de implicare a  

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor 

 de urbanism şi amenajare a teritoriului 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

 Examinând expunerea de motive nr. 19339 din 09.12.2013 înaintată de către 

Primarul Municipiului Roman – dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu, precum şi raportul de 

specialitate nr. 19340 din 09.12.2013 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea 

Teritoriului; 

 Văzând avizul favorabil nr. 67 din 18.12.2013 al Comisiei pentru urbanism şi 

administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 168 din 18.12.2013 al Comisiei juridice, 

precum şi avizul de legalitate  nr.  20020 din 18.12.2013 al Secretarului municipiului 

Roman; 

 Având în vedere prevederile art. 2 din Ordinul nr. 2701/2010 al Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi 

consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a 

teritoriului şi de urbanism; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea    

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii             

nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi cele ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare, 

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2,  lit. “c”, ale art. 45, precum şi cele ale art. 

115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea 

sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, prezentat în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.  2. Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art. 3. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre 

autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ 

                         Consilier,                            Secretarul Municipiului Roman, 

               Ing. Petru FARCAŞI                             Jurist Gheorghe CARNARIU 


