ROMANIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDETUL IALOMITA

H O TĂ R Â R E
privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în
elaborarea şi/sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului.

Consiliul Local al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- prevederile art.5 şi art.57- 61 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 1 şi 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;
- prevederile art. 6 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 52/2003, privind transparenţă decizională
în administraţia publică;
- prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes
public;
Examinând:
- expunerea de motive nr. 122 din 18.01.2012 a primarului comunei Grindu;
- raportul nr. 121 din 18.01.2012 al compartimentului de specialitate,
- raportul nr. 18 din 20.01.2012 al comisiei de specialitate;
- avizul nr.3 din 20.01.2012 al secretarului;
În temeiul prevederilor art.36, alin. (2), lit.” c „ şi alin. (5), lit.” c „ respectiv art. 45, alin.
(2), lit. e) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea şi/sau
revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către persoana cu
atribuţii in domeniul de urbanism şi amenajarea teritoriului.
Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre, primarului comunei Grindu,
persoanei cu atribuţii in domeniul de urbanism şi amenajarea teritoriului, Instituţiei Prefectului –
judeţul Ialomiţa şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local al
comunei Grindu şi pe site www.grindu.ro.
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