
ROMÂNIA  
JUDEŢUL TIMIŞ  
CONSILIUL LOCAL MO ŞNIŢA NOUĂ 
 
 

P R O I E C T    D E     H O T Ă R Â R E 
 
 

Privind  aprobarea completării art. 49 din H.C.L. cu nr.59/25.05.2011 privind 
Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea 

documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MO ŞNIŢA NOUĂ, 
a. Luând in considerare avizul comisiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Local Moşniţa Nouă, 
b. Având în vedere referatul cu nr. ……../2013 întocmit de către 

arhitect Liviu BUZULICĂ, 
c. În temeiul prevederilor art. 36 alin.4,lit.e si ale art.45 alin 2  din 

Legea Administraţiei Publice Locale 215/2001, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 
Art.1.   Se aprobă completarea art.49 din H.C.L. cu nr.59/25.05.2011 

privind Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau 
revizuirea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, după cum 
urmează: 

„În cadrul procesului de informare şi consultare a publicului, iniţiatorul 
planului urbanistic are următoarele obligaţii: 

a) să participe la toate şedinţele de consultare a populaţiei, 
b) să identifice şi să comunice Biroului urbanism-mediu datele de 

identificare  
c) ( numele şi adresa ) proprietarilor tuturor parcelelor învecinate iar 

pentru cazul în care există documentaţii de urbanism de tip PUZ cu 
caracter director aprobate pentru toate parcelele aflate în cvartalul ( 
definit de limite naturale - canale de desecare) parcelei care generează 
documentaţia de urbanism. Comunicarea numelui şi adresei 
proprietarilor se face pe bază de declaraţie notarială şi se depune la 
sediul primăriei odată cu anunţarea intenţiei de elaborare PUZ, 
respectiv la prezentarea planului urbanistic de detaliu în vederea 
consultării şi informării populaţiei, 

d) declaraţia se actualizează pe proprie răspundere la momentul 
promovării în consiliu. 

e) să afişeze anunţuri informative ( conform anexei ) în zona de studiu a 
planului urbanistic şi în parcela care a generat planul urbanistic.” 



Art.2 . Pe terenurile pe care se amenajează parcuri fotovoltaice, se 
elaborează prin grija şi cheltuiala dezvoltatorului  Planuri Urbanistice 
Zonale iar terenurile se scot din circuitul agricol înainte de eliberarea 
autorizaţiei de construire. 
Art.3.   Restul prevederilor hotărârii rămân neschimbate. 
Art.4.    Prezenta se comunică:  

a) Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş  
b) Primarului comunei Moşniţa Nouă 
c) Administratorului public, 
d) Consiliului Judeţean Timiş, 
e) Preşedinţilor comisiilor de specialitate ale consiliului local 
f) Câte un exemplar se afişează la avizier şi pe site-ul Primăriei 

Moşniţa Nouă, www.mosnitanoua.ro 
 

Moşniţa Nouă, la 22.03.2013 
 
 
                               ÎNTOCMIT, 
                                 PRIMAR, 
                           Ioan SORINCĂU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


