
 

HOTĂRÂREA nr.  

din  28 februarie    2011 
 

Privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea 
sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului 

Consiliul Local Sutesti , intrunit in sedinta ordinara la data de 28.02.2011  
 
Vazand  adresa numarul 705/21.01.2011 emisa de Institutia Prefectului , judetului 

Braila  
Avand in vedere prevederile art.57  si 61 din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului si urbanismul , cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.2 
din Ordinul nr. 2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru 
aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului  cu privire la elaborarea sau 
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism; 
         In temeiul :art. 36 alin. (1) şi (2) lit. c), alin. (5) lit. c) , art. 45 alin. (2) lit. e), coroborat 
cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 

HOTARASTE 
 
 

 ART.1 Se aproba Regulamentul local de implementare a publicului in elaboararea 
sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului , conform Anexei nr. 1 parte 
integranta din prezenta hotarare. 
 ART.2 Cu ducerea la indeplinirea a prezentei hotarari se insarcineaza domnul Dan 
Gigel – referent in cadrul compartimentului Urbanism. 
 ART. 3 – (1) Prezenta hotarare se comunica prefectului judetului Braila in vederea 
exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija 
secretarului comunei Sutesti. 

   -(2) Prin grija secretarului comunei, prezenta hotarare va fi adusa la 
cunostinta celor interesati si va fi facuta publica prin afisare.   

 
PRESEDINTELE DE SEDINTA,                           CONTRASEMNEAZA 

SECRETARUL  COMUNEI SUTESTI 
 

              CALU VIOREL CATALIN                                GHINEA PETRIOARA 
 

                        

 
R OMÂ NIA  

JUDEŢUL BRAILA 

COMUNA ŞUŢEŞTI 

CONSILIUL LOCAL  

 

 

 
 



 

PROIECT DE HOTARARE * 

 
Privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea 

sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului 
 
Consiliul Local Sutesti , intrunit in sedinta ordinara la data de 28.02.2011  
 
 
Vazand  adresa numarul 705/21.01.2011 emisa de Institutia Prefectului , judetului 

Braila  
Avand in vedere prevederile art.57  si 61 din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului si urbanismul , cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.2 
din Ordinul nr. 2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru 
aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului  cu privire la elaborarea sau 
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism; 
         In temeiul :art. 36 alin. (1) şi (2) lit. c), alin. (5) lit. c) , art. 45 alin. (2) lit. e), coroborat 
cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 
 

HOTARASTE 
 
 ART.1 Se aproba Regulamentul local de implementare a publicului in elaboararea 
sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului , conform Anexei nr. 1 parte 
integranta din prezenta hotarare. 
 ART.2 Cu ducerea la indeplinirea a prezentei hotarari se insarcineaza domnul Dan 
Gigel – referent in cadrul compartimentului Urbanism. 
 ART. 3 – (1) Prezenta hotarare se comunica prefectului judetului Braila in vederea 
exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija 
secretarului comunei Sutesti. 

   -(2) Prin grija secretarului comunei, prezenta hotarare va fi adusa la 
cunostinta celor interesati si va fi facuta publica prin afisare.   

 
PRIMAR, 

CODREANU CRISTIAN 
 

 

*Iniţiator : Codreanu Cristian – primarul comunei Şuţeşti     
   

 
R OMÂ NIA  

JUDEŢUL BRAILA 

COMUNA ŞUŢEŞTI 

CONSILIUL LOCAL  

 

 

 
 


