
 
         R O M A N I A 
  JUDETUL  PRAHOVA 
 COMUNA TIRGSORU VECHI 
   CONSILIUL  LOCAL 
 

H O T A R A R E 
=============== 

privind aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului in 
elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si  amenajare a teritoriului 

 
 
      Avand in vedere: 
       Expunerea de motive a dlui Dragan Nicolae, primarul comunei Tirgsoru Vechi 
inregistrata cu nr.4465 din 8.07.2011, din care rezulta necesitatea si oportunitatea 
elaborarii unui nou plan de urbanism s de amenajare a teritoriului, precum si a  
regulamentului local de urbanism   in comuna Tirgsoru Vechi, judetul Prahova; 
       Referatul de specialitate al dnei Anghel Mihaela, inspector cu atributii in urbanism, 
inregistrat cu acelasi numar; 
       Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 al Consiliului Local al comunei 
Tirgsoru Vechi; 
       Adresa nr.1065 dos.IV/A/1/2011 a Institutiei Prefectului judetului Prahova, 
inregistrata cu nr.           /2011;  
        Prevederile Legii nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului sui urbanismul, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
       Prevederile art.2 din Ordinul nr.2701/30.12.2010 a Ministrului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu 
privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului si de urbanism; 
       Prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia 
publica; 
       Prevederile Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informatiile de intertes public, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
      In conformitate cu prevederile art.36 alin.5 lit.c din Legea nr.215/2001, privind 
administratia publica locala, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
 
       Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta 
hotarare: 
 
 
         Art.1- Se aproba Regulamentul local referitor la implicarea publicului in elaborarea 
sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajarea teritoriului al comunei Tirgsoru 
Vechi, judetul Prahova, conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 
          Art.2- Dna Anghel Mihaela, inspector cu atributii de urbanism va duce la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari. 



          Art.3- Secretarul counei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova va comunica prezenta 
hotarare autoritatilor  si institutiilor  interesate ,   va asigura publicitatea prin mijloacele 
de publicitate locala, precum si la Institutia Prefectului judetului Prahova pentru 
verificarea legalitatii. 
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