CONSILIUL LOCAL ROSIA MONTANA
Data anunţului: 6.12.2011
INTENŢIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI ROSIA MONTANA SI A
REGULAMENTULUI LOCAL AFERENT

Argumentare:

Conform art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, fiecare unitate
administrativ-teritorială are obligatia să îsi întocmească si să aprobe planul
urbanistic general, care trebuie actualizat periodic, la cel mult 10 ani. In
acest context, se impune initierea neintârziată a elaborarii planului urbanistic
general al comunei Roşia Montană şi a regulamentului local aferent.

Iniţiator: CONSILIUL LOCAL ROSIA MONTANA
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI
privind intenţia de elaborare a PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI ROSIA
MONTANA SI A REGULAMENTULUI LOCAL AFERENT
în perioada 6.12.2011 – 22.12.2011
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: Jurca Violeta Tatiana, in functia
de consilier in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Rosia Montana, adresa
Rosia Montana, str. Principala nr. 184, judet Alba, telefon 0258 783 101, 0722 592 313, e-mail
primaria@primariarosiamontana.ro
Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare a Planului Urbanistic
General al comunei Rosia Montana si a Regulamentului Local aferent.
Răspunsul la observaţiile transmise va fi publicat pe pagina de internet a Consiliului Local Rosia
Montana www.primariarosiamontana.ro si prin afisare la sediul Consiliului Local în termen de 10
zile calendaristice de la data expirării termenului de formulare a observaţiilor şi propunerilor,
respectiv cel mai tarziu pana la data de 2.01.2012.
Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului:
IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA PREGATITOARE
Publicarea pe pagina de internet a Consiliului Local Rosia Montana si in presa locala a
anuntului cu privire la intentia de elaborare a Planului Urbanistic General al comunei
Rosia Montana si a regulamentului local aferent;
Afişarea anunţului la sediul Consiliului Local Rosia Montana;
Afişarea prezentului panou.
Scop: informarea şi consultarea publicului
Perioada: Conform prezentului anunţ
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IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR
-

-

-

Publicarea pe pagina de internet a Consiliului Local Rosia Montana a anuntului cu
privire la posibilitatea, modul şi perioada, locul şi ora în care se pot consulta
documentele şi transmite observaţiile;
Punerea la dispoziţia publicului spre consultare documentele aferente propunerilor
Planului Urbanistic General al comunei Rosia Montana si a Regulamentului Local aferent,
inclusiv materiale explicative scrise şi desenate, într-un limbaj nontehnic, precum şi
documentele ce au stat la baza primei variante a propunerilor;
Trimiterea in scris a anuntului publicat catre factorii interesati identificati.
Afişarea anunţului la sediul Consiliului Local Rosia Montana şi în alte locuri special
amenajate;
Pregatirea, organizarea si conducerea unei dezbateri publice cu privire la propuneri;
Informarea publicului cu privire la rezultatele consultarii.

Scop: informarea şi consultarea publicului
Perioada estimată: Mai 2012
INFORMAREA SI PARTICIPAREA PUBLICULUI LA PROCEDURA DE EVALUARE DE MEDIU,
conform deciziei autorităţii competente pentru protecţia mediului.
IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA APROBĂRII PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI
ROSIA MONTANA SI A REGULAMENTULUI AFERENT
Publicarea anunţului privind elaborarea proiectului de act normative PUG la sediul si pe site-ul
Consiliului Local Rosia Montana, precum si transmiterea acestuia catre mass-media.
Scop: informarea şi consultarea publicului
Perioada estimată: cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare
de către Consiliul Local Rosia Montana, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările si
completarile ulterioare.
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