
ROMÂNIA 
JUDETUL ALBA 
CONSILIUL JUDETEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de informare si consultare a publicului în  

procesul de elaborare sau revizuire a  planurilor de  amenajare a teritoriului a căror aprobare  

revine Consiliului judetean Alba 

 
Consiliul judetean Alba întrunit în sedinta ordinară din data de 21.04.2011; 

 Luând în dezbatere: 
• expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

informare si consultare a  publicului în procesul de elaborare sau revizuire a  planurilor  

de amenajare a teritoriului a căror aprobare revine Consiliului Judetean Alba; 

• avizul nr. 8/11.03.2011 al Comisiei tehnice judetene de amenajare a teritoriului, urbanism si 
lucrări publice; 

• raportul de specialitate al Arhitectului sef nr. 1946 /2011 la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Regulamentului de informare si consultare a  publicului în procesul de elaborare 

sau revizuire a  planurilor  de amenajare a teritoriului a caror aprobare revine Consiliului 

Judetean Alba; 

• Având în vedere prevederile : 
o Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si 

completările ulterioare; 
o Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică, cu 

completările ulterioare; 
o Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de acces public, cu 

modificările si completările ulterioare; 
o Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului nr. 2701/30.12.2010 

pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la 
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism; 

o art. 91 alin (1), litera ”f” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publică 
locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

•  Avizul favorabil al Comisiei nr. 2 –  Comisia dezvoltare urbanistică, organizarea şi 
amenajarea teritoriului, investiţii, turism, mediu şi gestionarea patrimoniului judeţului; 

  În temeiul art. 97 – (1) si art. 115 –(1), litera ”c”, din Legea nr. 215/2001, privind 
 administratia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E : 

 
• Art.unic. Se aprobă Regulamentului de informare si consultare a  publicului în procesul de 

elaborare sau revizuire a  planurilor  de amenajare a teritoriului a căror aprobare revine 

Consiliului Judetean Alba, potrivit anexei - parte integrantă a prezentei hotărâri; 
 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judetului Alba si se comunică: 
- Directiei Amenajarea Teritoriului si Urbanism; 
- Directiei de Relatii Publice si Informatică; 
- Directiei Juridice si Administratie Publică; 
- Institutiei  Prefectului -  Judetul Alba; 
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