
                               
 
                                                                        
                   
 
                                                                               
 
 
 
                                       HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului 
în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de 
amenajare a teritoriului  judeţului Olt 
  
Având în vedere : 
- expunerea de motive nr.3714/18.04.2011 a Președintelui 
Consiliului Județean Olt cu privire la aprobarea proiectului de 
hotărâre nr.3715/18.04.2011; 
-  raportul  nr.3716/18.04.2011 al Arhitectului Sef; 
- raportul nr.3829/20.04.2011 al  Comisiei pentru organizarea şi 
dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie şi 
protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură; 
- raportul nr.3847/20.04.2011 al Comisiei pentru administrație 
publică,    juridică, apararea ordinii publice,    respectarea 
drepturilor omului și relații cu cetățenii; 
- raportul nr.3814/19.04.2011 al Comisiei pentru studii 
economico-sociale,buget-finanțe, integrare europeană, 
administrarea domeniului  public si privat al judetului; 
- prevederile art. 57-61 din Legea privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul nr. 350/2001, cu  modificarile si completarile ulterioare  
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia  publică, completata prin Legea nr.242/2010; 
-Metodologia de informare si consultare a publicului cu privire la 
elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare 
a teritoriului , aprobată prin Ordinul Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Turismului nr.2701/2010; 



- prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile 
de interes public, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 91 alin. (1) Iit. b) şi alin. (3) lit. e) din Legea  
administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
  În temeiul dispoziţiilor art. 97,alin.(1) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 
                Consiliului Jude ţean Olt adopt ă prezenta  
 
                                         HOTĂRÂRE 
 
Art. 1 . Se aprobă Regulamentul local de implicare a publicului în 
elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare 
a teritoriului  judeţului Olt, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art . 2. Prezenta hotărâre se comunică Arhitectului Șef, serviciului  
de urbanism, serviciului monitorul oficial al județului, registratură, 
relații cu publicul și Autoritatea teritorială de ordine publică, 
Comisiei pentru organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, ecologie şi protecţia mediului, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură, în vederea ducerii la 
îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean  și Instituției 
Prefectului-Județul Olt. 
                                           
                                   PREȘEDINTE, 
                                 Paul STĂNESCU 
 
 
                                                                               Contrasemneaz ă, 
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