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HOTĂRÂREA NR.11 O 
Din 30 Septembrie 2013 

privind aprobarea Regulamentu lui local de implicare a publiculu i în 
elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism ş i amenajare a 

teritoriului, în oraşul Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

A vând În vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Disciplina 

în Construcţ ii ; 
• Avizu l Comisiei pentru .A.menajarea Teritoriului ş i Urbanism; 
• Avizul Comisiei Juridice ş i de Discip l in ă ; 

• În conformitate cu prevederile art. 8 alin . (4) din Metodologia de informare ş i 
consultare a publicu lui cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de 
amenajare a teritoriului ş i de urbanism , aprobată prin Ordinul Ministerului Dezvoltă rii 
Regionale ş i Turismului nr. 270 1/2010 ş i ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriu lui ş i urbanismul , cu modificările ş i comp letări le ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin . (5) lit. (c), ale art. 45 alin. (1) ş i ale art.115 alin. (1) 

lit. (b) din Legea nr. 215/2001, a admin istraţie i publice locale, republicată , cu modificările şi 
completă rile ulterioare, 

H OTĂRĂŞTE 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau 
revizuirea planurilor de urbanism ş i amenajare a teritoriului în oraşu l Buftea, conform 
Anexei care face parte integ ra ntă din prezenta hotă râ re . 

Art. 2 Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului , Disciplina în Construcţi i va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotă râ ri . 

Art. 3 Secretarul o raşu l u i Buftea va asigura aducerea la cunoşti nţă publ ică a 
prevederilor ~rezente i hotă râri ş i comunicarea acesteia, primaru lui oraşulu i Buftea, 
serviciilor , e,-c:. J\~cialitate ş i lnstitutiei Prefectului J·udetului Ilfov. 
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DE IMP LICARE A PUBLICULL:I I~ ELABORAREA SAC REVIZUIREA 

PLA:\TURILOR DE URBA:\TIS:\-1 SI AME~AJARE A TERITOR IU L UI 

C ontext şi oportunitate 

Teritoriul administrativ al oraşu lui Buftea const1tu1e spaţiul necesar procesului ele 
dezvo ltare durabila si este parte a patrimoniului oraşu l u i de care benefic i ază toţ i locui torii să i. 

Dez,·oltarea oraşului după anul 2000 s-a reali zat in special prin documentarii de urbanism 
de tipul e lementelor reglementatoare ale Planulu i lirbanistic General aprobat. 

Aceste documentaţii de urbanism. au condus în ultimii 20 ani la realizarea unor obiecti,·e 
care au determinat mod ificări funcţ ionale pe teritoriul administratÎ\' al oraşului. 

Procedura de aprobare a acestor documen taţii este deosebit de complexă. iar durata şi 

costurile aferente conceperii. precum ş i necorelarea dintre so lic i tări le av izatorilor afectează în mod 
negati v elaborarea unor documentaţ ii de ca li tate. 

T mpl icarea tuturor factori lor interesaţi ai comuni lăţii în dezvoltarea urbană şi impl icit în 
realizarea planurilor el e urban ism şi amenajarea teritoriului. in strategia de dez,·o ltare a oraşului. a 
devenit o necesitate tocmai pen tru stoparea realizării unei clezrn l tăr i urbanistice haotice. 
urmărindu-se. astfel corectarea deficiente lor existente prin luarea unor masuri care sa vizeze 
Ii mi tarea derogări lor de la planul urbanistic genera l si uti 1 izarea abuzi n1 a terenuri lor. prin 
întocmirea unor strategii de dcz,·o ltare reale si durabile. prin identificarea i nvestiţii l or publice 
majore ce asigura co ndiţiile de competitivitate economica. 

Prin Legea nr. 350/200 I pri,·ind amenajarea teritoriului si urbanismul s-a instituit 
obligati vitatea participării popu l aţ ie i în aceasta acti ,·itate. iar prin Ordinu l nr. 2701/201 O pentru 
aprobarea Metodologiei de in fo rmare si consultare a publ icului cu privire la elaborarea sau 
re,·izuirea planurilor de amenajare a teritoriu lui si urbanism. au tori tă ţi le adm inistraţiei publice 
locale au obli gaţ ia de a asigura organizarea ş i desfaşurarea procesului de parti cipa re a popu l aţie i. a 
tuturor persoanelor l·izice şi juridice interesate în cadru l activităţi lo r de amenajare a teritoriului ş i 

urban isrn ului. 
Pentru cele trei categorii de documentaţii de urbanism. respccti\· PLJG. Pl.JZ. PliD. se 

propune adoptarea prezentului regulament local prin care se stabilesc proceduri le de organizare a 
consultarilor publice ce se aplica în derularea tuturor demersurilor de planificare urbana si 
teritori ala în corelare cu planilicarea denoltăr i i durabi le. asigurarea transparentei procesului 
dec izional in acti\ itatea de urbanism şi arnenajnre a teritoriului . 

Dispozitii genera le 
Informarea şi consultarea publicului se el~ctuea,di in toate Lizele proceselor de elaborare 

sau ac tualizare a planuri lor de urbanisrn in con!'ormitate cu pre,·edLrile art. 61 din Legea nr . 
.3.50 200 I pri,·ind arnLnajarea teritoriului ş i urbanismul. cu modi ti cările şi compktările ult-:rionre şi 
nk ordinu lui \ ID RT nr. 270 I 20 l O. pentru aprobarea \ktodologil? i ck inlormare si consultare a 
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publicului cu privire la elaborarea sau tT\izuirca planurilor de amenajare a teritoriului si urbanism 
ţi este parte integrant{i a procedurii de iniţiere. elaborare, a\·izare şi aprobare a docun1ent1ţiilor de 
urbanis1n şi a1ncncţjarea teritoriului. 

Ini'ornrnrca şi consultarea publicului se fac în următoarele etape clin cadrul procesului de 
elaborare sau re\ izuirc a planurilor ele urhanis1n şi an1enajarca teritoriului: 

a) etapa pregătitoare anunţarea intenţiei de elaborare: 
b) da pa de documentare şi elaborare a studiilor ele fundamentare: 
c) etapa ci a bortirii propunerilor cc \·or fi supuse procesului de a\ izare: 
d) elaborarea propunerii finale care include toate obser\·aţiile aYizatorilor ş1 care se supune 

l't\1cedurii ele transparenţă decizională. 
Procesul ele informare şi consultare a publicului sc linalizează cu raportul informării şi 

consultării publicului. raport cc se supune atenţiei Consiliului Local. îrnprcunft cu documentaţia 
completă. 

Raportul informării şi consultării publicului fundamentează (kcizia Consiliului Local de 
aprnbare sau respinge1·e a planului propus. în vederea respectării principiilor ele dcnoltare urbană 
durabilă şi asigurării interesului general. 

În baza raportului informării şi consultării publicului. Consiliul Local poate solicita 
modificarea şi completarea documentaţiei de urbanism supuse aprobării. 

Strt1ctura organizatorică 
Responsabilitatea privind informarea şi consultarea publicului în procesul de elaborare 

sau t-c\·izuire a planurilor de urbanism revine Serviciului de Urbanism. Amenajarea Teritoriului şi 

Disciplina în Construcţii şt Compartimentului Relaţii cu Publicul. Imagine. Informare. Presă. 

Cultură. Artă. 

:\Iodalităti de finantarc 
Activităţile de informare şi consultare a publicului \Or ti suportate clin bugetul local pentru 

documentaţiile de urbanism iniţiate ele autorităţile administraţiei publice locale şi din taxe special 
instituite pentru documentaţiile de urbanism initiate de către persoane fizice sau juridice 
interesate. 

Fondurile pre\·ăzute în acest sens vor fi folosite pentru acoperirea următoarelor 
cheltuieli: 

- materiale tipărite: 
- servicii de corespondenţă: 
- costuri comunicaţii: 
- personal detaşat pentru aceste acti\ ităţi: 
- senicii facilitare întâlniri. inteniuri ele grup. audieri, ele-zbateri: 
- editare hărţi, pliante. materiale de expoziţie: 
- costuri protocol: 
- închiriere echipamenk: 
- servicii cercetare sociologic[i. 

Principiile de identificare a publicului tintă 
Identificarea publicului ţintă pentru informare şi consultare se stabileşte în li.tncţie 

de categoria planurilor urbanistice. categoria populaţiei. structura acti\·ităţii cconon1ice. 
strategia de dez\-oltarc a oraşului. 

:\Iodul şi locul în care publicul va avea acces la informalii si documentalii 
Docutrn:ntaţiilc supuse procedurii de informare şi consultare a publicului redactate 

pc suport electronic n1r putea fi fricute publice pc gljtul Primăriei Oraşului Bultca şi se \or 
găsi în cadrul Scniciului ele\ rbanisrn .. -\111.cnajarea Teritoriului şi Disciplina în Construcţii ~i rnr 

Regu/a11u!llf locu/ dt' i1111J/icurl! a puh/icu/ui i11 :!lahorarea SrlH re1·i;,11irl!11 plunurilor dl.! urh1111is1n \"Î a111t.!1111jurl.! 
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putea ti puse la dispozitie pentru inforrnarc şi consultare pe baza unei cereri la Compartimentul 
Relaţii cu Publicul. Imagine. lnforrnare. Presă. CulturC1. Artfl. 

C'aracterul public al docun1en1aţiilor se asigur{! fără a se aduce atingere restricţiilor itnpuse 
de legislaţia în Yigoare privind s~cretul con1ercial şi industrial. proprietatea intelectuală. protejarea 
interesului public şi pri,·at. garantarea şi protejarea drepturilor fundarnentalc ale persoanelor llzice 
cu priYire la dreptul la \iaţă intirnă. familială şi pri\ată co11lonn JXC\ eckrilor Le!!ii nr. 5-l-\/:2001 
pri\ inel liberul acces la inlonnaţiilc ele interes public. cu rnocliticările şi completările ulterioare şi 

ale Legii nr. 52:~.003 pri\incl transpc1ren(a clccizională in administraţia puhlid\. cu nwdificărik şi 

completările ulterioare. 

Definirea situatiilor în care se consideră că regulamentul local a fost încălcat şi 
măsurile administrative de sanctionare. 

Se consideră că regulamentul local a fost încălcat clacă nu se respectă documentul 
de planificare a procesului de informare şi consultare a publicului în toate componentele 
sale. iar măsurile administrati\e de sancţionare pentru persoana responsabilii cu 
informarea şi consultarea \·or fi cele clin Legea m. 188/1999. priYincl Statutul 
funcţionarilor publici. republicată. cu modificările şi completările ulterioare. 

Documentul de planificare 
Documentul de planificare a procesului ele informare şi consultare a publicului în 

baza căruia se destaşoară procesul de participare trebuie să cuprindă cel puţin urmC1toarele 
informaţii: 

a) identificarea parţilor interesate care pot fi afectate de prcn:clerile propuse prin planul de 
urbanis1n sau an1enajare a teritoriului: 

b) modalitatea prin care 'or fi anunţaţi cei interesaţi si cei potenţial afectaţi referitor la 
iniţierea procesului ele elaborare a planului de urbanism. de schimbările propuse: 

c) n1oclalitatea prin care li se \·a oferi ocazia celor afectaţi sau interesaţi de a discuta 
propunerea cu initiatorul si proiectantul. de a formula observaţii. înainte de supunerea spre avizare 

autorităţilor competente: 
d) calendarul propus de iniţiator pentru lndeplinirea obligaţiilor ele informare şi consultare a 

publicului: 
c) datele ele contact ale reprezentantului proiectantului. responsabil cu informarea si 

consultarea publicului. 

Evaluarea proceselor de participare publică 
Raportul informării şi consultării publicului. care fundamentează decizia Consiliului Local 

de aprobare sau respingere a planurilor şi documentaţiilor ele urbanism (PCG. PLZ. RLl.· aferent si 
PUD). rn cuprinde următoarele inforrna(ii: 

a) detalii pri,·ind tehnicile si metodele utilizate ele solicitant pentru a informa si consulta 
publicul: 

- datele si lcicurile tutumr lntalnirilor la care cetăţenii au fost imitaţi să dezbată prqrnncrea 
solicitantului: 

- conţinutul. datele ele transmitere prin poşl<l. numitrul trimiterilor poştale. imitaţii. buletine 
inti.mnatiw. publicaţii: 

- localizarea rezidenţilor. proprictarilcir şi pC\rţilor intcrcs:ik cme au primit nc)tificc1ri. buletine 
inforn1ati\·e sau alte n1ateriale scrise: 

nun1ărul persoanelor care au participat la pnJccsul de consultare si infc1rn1arc. 
b) un rezun1at al prohlen1clor. L)bscr\·aţiilor ~i n,?/_CrYclor e\:prin1dlc de puhlic pe parcursul 

proce:-;u\ui de inforn1ar'2 şi consultare: 
- n1odu! in care solicitantul a re/Ol\'Jt :-;Ju intenţi,)neaztl :-;~1 t\:'.Zl)l\e n\lscr\·aţii!e si rezer,-e[c 

J?egu!t1111e11t local di: i111p/h·ari1 a /Hth!i'-·u/ui ifl i!l11/Hir111·e!I \,tlf re1·i,~uirea p/,11111rilor du urh<lltis111 ._.; a11re1u1i<tl'I! 
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exprimate de public: 
- observaţiile si rezervele pc care iniţiatorul planului de urbanism nu poate sau nu e dispus sa 

le rezol\ c, cu rnoli\ aţi a acestui lucru: 
- orice alte inforn1aţii considerate th.:ccsarc pentru a susţine preluarea sau ncpreluarea 

propunerilor. 
Raportul informării si consultării publicului. întocmit in lxva edclr ele mai sus, se prezintă 

Consiliului Local spre însuşire sau respingere. 

l!!u2Licarca publicului în etapa elaborării propunerilor finale (PLG, PLZ, 
PUD) 

În \cderea aprobc1rii de către Consiliul LocaL elnboratorul planului ele urbanism şi 
persoanele responsablle asigură: 

- elaborarea \arian tei finale a 
obsenaţiilor cerinţelor· clin mize şt 

planului pnn completarea acestuia conform 
supunerea acestuia procedurii ele transparenţă 

decizional{!: 
- introducerea în docun1entaţic. ca parte integrantă a sa. a raportului consultării 

publicului şi punctul ele\ cckre al persoanei responsabile cu urbanismul. 
Informarea şi consultarea publicului în etapa aprobării planului se face conform 

pre\ edcrilor Legii nr. 5.J-\'200 l pri 1 ind liberul acces la informaţiile de interes public. cu 
rnocliticările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publici\, cu modificările şi complet<1rile ulterioare. 

Implicarea publicului în monitorizarea implementării planurilor şi proiectelor 
(PUG, PUZ, PUD) 

Documentaţiile aprobate se publică pe situl Prirnflriei Oraşului Buliea în cel mult o lună de 
la aprobare şi \or putea fi consultate de de publicul interesat la Serviciul de L'rbanisrn. Amenajarea 
Teritoriului şi Disciplina în Construcţii 

SERVICIUL URBANISM, AME'>Ah REA JJo'RfTORIULUI, 
DISCIPLLVA ÎN CON RUCŢII 
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a teritoriului 


