
  ______________________________________________________                                         
                                            H O T Ă R Â R E                                              
      privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau 
revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, la nivelul comunei 
Stulpicani, judeţul Suceava. 
 
 
 
               Consiliul Local al comunei Stulpicani, judeţul Suceava; 
               Având în vedere: 
                -  Adresa Consiliului Judeţean Suceava nr.8001 din 11.05.2011 prin care se 
solicită aprobarea prin hotărâre a regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea 
sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului; 
                -   Expunerea de motive, prezentată de domnul Ostanschi Vasile, primarul comunei 
Stulpicani, judeţul Suceava, înregistrată sub  nr. 2336  din  23.05. 2011; 
                - Raportul Compartimentului de specialitate urbanism cadastru din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Stulpicani, judeţul Suceava, înregistrat cu 
nr.2336 din 23.05. 2011;   
               -   Raportul comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 ale consiliului local ;      
               În conformitate cu prevederile : 
                 - art.57 şi art.61 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -  art.2 din Ordinul nr.2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru aprobarea metodologiei de infromare şi consultare a publicului cu privire la 
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism; 

 -  art.36, alin.(1), lit.c) şi alin.(5),lit.c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
               În temeiul art.45, alin.(2) lit.e) coroborat cu art.115, alin.(1) litera „b” din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 
                                                 HOTĂRĂŞTE:   
 
         Art.1. Se  aprobă Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea 
sau revizuirea planurilor de urbansim şi amenajare a teritoriului, la nivelul comunei 
Stulpicani, judeţul Suceava, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
       Art.2. Primarul comunei Stulpicani prin compartimentul de urbanism cadastru va duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, care va fi comunicată în termen, prin grija 
secretarului comunei, tuturor persoanelor şi instituţiilor interesate. 
 
               Preşedinte de şedinţă,                                                Contrasemnează: 
                 Niculina  Mihalea                                                             Secretarul  
                                                                                      comunei  Stulpicani,judeţul Suceava 
                                                                                                       Liviu   Mihalea   
Localitatea: Stulpicani 
Data: 27.05.2011 
Nr. ___.- 
 

                                                                                          



 
 
 


