
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA CĂPÎLNIŢA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 1/2012
aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau 

revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului

Consiliul Local Căpîlniţa, întrunit în şedinţă ordinară din data de 03.02.2012  
Având în vedere:
- Proiectul de Hotărâre nr. 41/26.10.2011 privind aprobarea Regulamentului local referitor la 

implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului,
- Referatul de specialitate nr. 41/2011 al D-nei József Rozália Terézia, persoana responsabilă de 

urbanism şi amenajarea teritoriului, 
- Avizul favorabil Nr. 1/2012 al Comisiei de dezvoltare economico-financiare, amenajarea teritoriului 

şi urbanism,
- Avizul favorabil Nr. 1/2012 al Comisiei de agricultură, protecţia mediului şi turism,
- Adresa nr. 517/16.01.2012 al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism din cadrul 

Consiliului Judeţean Harghita; 
În conformitate cu prevederile:
- art. 57-61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare,
- art. 2 şi art. 8 alin. 4) al Ordinului nr. 2701/2010 al Ministrului dezvoltării regionale şi a turismului 

privind aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea 
planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism,

- art. 36 alin. 2) lit. c) şi alin. 5) lit. c) al Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

- Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 
completările ulterioare;

Pe baza prevederilor art. 6. alin. (1), (2) a Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ultarioare,

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art.     1.-   Se aprobă Regulamentul local referitor la implicarea publicului în 
elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului al 
comunei Căpîlniţa, judetul Harghita, conform Anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art.     2-      Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se însărcinează 
primarul şi secretarul comunei Căpîlniţa precum şi persoana desemnată cu 
responsabilitate în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi al autorizării 
executării lucrărilor de construcţii la nivel de comună.

Art.     3.-   Prezenta hotărâre se comunică cu primarul comunei Căpîlniţa, persoanele 
interesate precum şi cu Instituţia Prefectului judeţul Harghita şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin afişare.

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Căpîlniţa, în şedinţa ordinară din
 data de 03.02.2012, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. 1) cu un număr de 11 voturi din 

numărul total de 11 consilieri locali în funcţie şi 11 consilieri prezenţi la şedinţă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
GYÖRGY ÁGOSTON

    SECRETAR, 
   Dobos Hajnalka
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