DOCUMENT DE PLANIFICARE A PROCESULUI DE INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLICĂ
PENTRU DOCUMENTAŢIA

REGULAMENT LOCAL
privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului
si de urbanism în Comuna Mădăraș
aprobat prin HCL nr. 84/2016
Document elaborat în conformitate cu Ordinului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul
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”, respectiv în
conformitate

cu art. 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu

modificările şi completările ulterioare.
Informarea şi consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face
conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările
ulterioare, şi conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu
modificările şi completările ulterioare.


Responsabil coordonator al campaniei de informare: Rédai Botond, prin firma Rédai Botond PFA



Reprezentant beneficiar: Comuna Mădăraș, prin Bíró László, în calitate de primar



Reprezentant proiectant: S.C. Larix Studio SRL, prin arh. Köllő Miklós-șef proiect, și Madaras Péter –
manager proiect

1. DATE GENERALE
 Date de identificare a documentaţiei: Plan Urbanistic General –Regulament Local de
Urbanism
al Comunei Mădăraș
 Date de identificare a beneficiarului: Comuna Mădăraș, sediul în com.Mădăraș, strada
Principală nr. 193.
 Date de identificare a proiectantului: SC Larix Studio SRL, cu sediul în mun. Gheorgheni,
Piața Libertății nr.8, ap.3, jud. Harghita, R.C. nr. J19/1095/2007, CUI 22841209
 Identificarea grupurilor ţintă, a părţilor potenţial interesate, persoane fizice sau juridice,
care pot fi afectaţi de prevederile propuse prin planul de urbanism (denumire, adresă,
telefon, reprezentant) şi către care se vor transmite scrisori de notificare: lista va fi
elaborată până la data de 30.09.2016.
 Identificarea membrilor grupului de lucru :<< nu e cazul>>
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2. CALENDARUL PROCESULUI (date estimate şi perioade ale informării şi
dezbaterii publice)
I. Etapa pregătitoare
1. Data publicării anunţului de intenţie privind elaborarea Plan Urbanistic General- Regulament local
de Urbanism al Comunei Mădăraș
Estimată 07.10.2016

Realizată _____________________

2. Modul de transmitere a anunţului de intenţie privind elaborarea Plan Urbanistic General- Regulament
local de Urbanism al Comunei Mădăraș
- obligatoriu prin:
 publicare pe pagina de internet a autorităţii publice, pe pagina www.csikmadaras.ro
 afişarea la sediul primăriei
 transmiterea în scris a anunţului grupurilor ţintă identificate la cap. V.,art.9 din
Regulament
 prin două anunțuri publicate în interval de trei zile în ziarele locale Hargita Népe, Csíki
Hírlap, Informația Harghitei, cu prima apariție în ziua de 07.10.2016
- opţional suplimentar prin: revista locală lunară Csíkmadarsi Hírlap
3. Perioada şi modul de primire / depunere a sugestiilor scrise ale publicului
- perioada: de la data apariţiei primului anunţ de intenţie până la 31.10.2016
- modul de depunere a sugestiilor în perioada indicată mai sus:
- scrisori depuse la registratura autorităţii în zilele de lucru între orele 08-15
- comentarii pe pagina de internet a autorităţii publice, www.csikmadaras.ro, la secțiunea
Sesizarea Primăriei
- scrisori prin poştă pe adresa autorităţii (cu data de trimitere în perioada indicată)
4. Data limită şi modalitatea de răspuns la opiniile, observaţiile sau sugestiile depuse în scris de public
în etapa pregătitoare
data estimată 10.11.2016

data realizată __________________

 răspunsurile pentru opiniile și observațiile sau sugestille depuse vor fi prezentate pe pagina de
internet www.csikmadar.ro, respectiv afișate la sediul primăriei.
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II. Etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare
1. locul, data, ora şi tematica interviurilor cu grupurile-ţintă

– nu este cazul

2. locul, data şi ora întâlnirilor grupului de lucru

– nu este cazul

3. alte activităţi - nominalizare şi locul, data şi ora

– nu este cazul

III. Etapa de elaborare a propunerilor
1. Data publicării anunţului în această etapă (privind afişarea documentaţiei şi data dezbaterii )
- data estimată 30.11.2016

-realizată ____________________

2. Modul de transmitere a anunţului va fi conform articolului 21, 22 din Regulament, respectiv Articolul
2/a/2 din prezentul document de planificare
3. Datele pentru prezentare şi dezbatere
- data afişării documentaţiei / a propunerilor soluţiei urbanistice de referinţă
data estimată 30.11.2016

-realizată _____________________

- locul şi orarul în care se poate consulta documentaţia afişată
1. sediul primăriei, intervalul orar asigurat pentru consultare în zilele de lucru între 09-15.
2. pe pagina de internet al U.A.T., www.csikmadaras.ro
- perioada de afişare pentru consultare
perioada estimată de la 30.11.2016 până la 13.01.2017
perioada realizată de la _________până la _________
- locul şi data prezentării şi dezbaterii propunerilor documentaţiei
 locul dezbaterii este casa de cultură din Mădăraș,
 data și ora exactă va fi comunicată cu minim 5 zile înainte de dezbatere
 modaliatea comunicării: pe pagina de internet respectiv al U.A.T și prin anunțuri afișate
pe raza localității, și prin anunțuri în presa locală (Csíki Hírlap, Hargita Népe,
Informația Harghitei)
 perioada estimată pentru organiarea dezbaterii publice este 30.11.2016-13.01.2017
- data limită în care publicul poate transmite sugestii şi observaţii referitoare la propunerile variantei
de referinţă a documentaţiei este
 data estimata 13.01.2017

data realizată _________________
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4. Data limită şi modalitatea de răspuns la opiniile, observaţiile sau sugestiile depuse în scris de public în
etapa de elaborare a propunerilor
 data limită a răspunsului este de maxim 15 zile de la data dezbaterii publice
 răspunsurile pentru opiniile și observațiile sau sugestille depuse vor fi prezentate pe pagina de
internet www.csikmadar.ro, respectiv afișate la sediul primăriei.

IV. Etapa elaborării propunerilor finale, avizării şi aprobării documentaţiei
1. Redactarea Raportului informării şi consultării publicului
 data estimată 30.01.2017

data realizată ______________________

2. Transmiterea Raportului informării către structura de specialitate a Consiliului Judeţean în vederea
avizării.
 data estimată 01.02.2017,

data realizată ________________________

3. Data limită de transmitere a anunţului privind publicarea Raportului informării şi modalitatea de
publicare respectiv de contestare a observaţiilor
 data estimată 10.02.2017

data realizată …………..…………………

- modalitatea de publicare a anunţului şi a Raportului:
- publicare pe pagina proprie de internet
- afişarea la sediul primăriei
- opţional suplimentar prin revista locală lunară Csíkmadarasi Hírlap
4. Data limită de contestare a raportului


data estimată 25.02.2017



modul de depunere a contestaţiilor va fi identic cu cele stabilite la capitolul 2/I/3

dată realizată________________________

5. Data transmiterii Raportului informării către Consiliul Local al comunei Mădăraș spre însuşire
sau respingere


data estimată martie–aprilie 2017

V. Modalitatea de colectare a sugestiilor publicului
1. Obligatoriu şi minimal prin:
- petiţii depuse la registratura autorităţii publice;
- scrisori transmise prin poştă;
- comentarii pe pagina de internet www.csikmadaras.ro a autorităţii publice;
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- înscrieri în registrul înfiinţat lângă panourile de expunere a documentaţiei;
- menţiuni în procesele verbale ale întâlnirilor şi dezbaterilor.
2. Suplimentar prin:
- scrisori depuse în cutii amplasate lângă panourile de informare;
- scrisori depuse în cutii amplasate lângă panourile de afişare a documentaţiei;
- comentarii în presă sau înregistrări audio-video ale emisiunilor radio-tv.
Prezentul document conține 5 (cinci) pagini și a fost întocmit de Responsabil coordonator al campaniei
de informare: Rédai Botond, prin firma Rédai Botond PFA
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