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ROMANIA                                                                                                             
JUDEŢUL ALBA 
COMUNA MIHALȚ 
CONSILIUL LOCAL 
                            
 

HOTĂRÂREA NR.6/2020 
privind aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului în elaborarea 

sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului 
  

Consiliul local al comunei Mihalț, judeţul Alba  întrunit în ședință ordinară, publică, în data de 30 
ianuarie 2020 şi luând în dezbatere: 
 - referatul de aprobare al primarului, înregistrat sub nr.292/2020, la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor 
de urbanism sau de amenajare a teritoriului;  
 - raportul de specialitate al compartimentului urbanism, înregistrat sub nr.475/2020, prin care se 
propune aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea 
planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului;  
 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1,2 și 3 din cadrul Consiliului local,  
 În conformitate cu prevederile: 

- Legea 350 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificările si completările ulterioare,  
- Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,  
- HG nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism republicată, 
- Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 

privind amenajarea teritoriului si urbanismul si actualizare a documentațiilor de urbanism, 
- Ordinul ministrului dezvoltării regionale si turismului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 pentru 

aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea 
planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, 
 - Ordinul nr. 838 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 

-art.129 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin.(6) lit.c) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ,  
 In temeiul art.139 alin.(3) lit. e)  și ale art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,                                  

 HOTĂRĂŞTE: 
 

            Art.1. Se aprobă REGULAMENTUL LOCAL referitor la implicarea publicului în 
elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, conform 
Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare, conform 
prevederilor Legii nr. 554/2004 la instanța de contencios administrativ. 
           Art.3. Prezenta se comunică Instituției Prefectului județului Alba, Primarului comunei Mihalț, 
compartimentului Urbanism, pentru ducerea ei la îndeplinire şi se va aduce la cunoștință publică de către 
secretarul comunei Mihalț.  
 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi valabil exprimate din 13 consilieri prezenți la ședință și 13 
consilieri în funcție (procent 92%).                      

                                                                                    Mihalț, 30 ianuarie 2020 
                      Președinte de ședință,                         Contrasemnează secretar, 
                    Consilier – Dorin Breazu                                Mariana Salcău 


