
 ROMÂNIA  

JUDEŢUL SIBIU 

ORAŞUL COPŞA MICĂ 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA NR. 30/2022 

privind  aprobarea iniţieri demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al 

Oraşului Copşa Mică şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia, aprobate prin 

H.C.L. al oraşului Copşa Mică nr. 04/2000 

 

Consiliul Local al oraşului Copşa Mică, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 aprilie 2022, 

Analizând referatul primarului oraşului Copşa Mică nr. 2315/2022 şi raportul nr. 2318/2022 

întocmit de Compartimentul Urbanism şi Amenajarea teritoriului, 

Văzând avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi a liniştii 

publice, a drepturilor cetăţenilor şi protecţia mediului, 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Copşa Mică nr. 4/2000 privind 

aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic General al Oraşului Copşa Mică şi Regulament 

Local de Urbanism aferent acestuia”, 

În conformitate cu prevederile  art. 46 alin (l
6
), alin (l

7
), alin. (1

8
) si alin. (4), art. 56 alin. (5) din 

Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările 

ulterioare, prevederile art. 21, art. 23 alin. (2), art. 31 alin (4) din Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a 

documentaţiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 233/2016, cu modificările şi 

completările ulterioare, prevederile art. 3, art. 4, art. 9 alin. (1), art. 22 şi art. 25 alin (1) din Metodologia 

de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a 

teritoriului şi de urbanism, aprobată prin Ordin MDRT nr. 2701/2010, cu modificările şi completările 

ulterioare şi prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) şi alin. (6) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. (1) Consiliul Local al Oraşului Copşa Mică aprobă iniţierea demersurilor de actualizare a 

Planului Urbanistic General al Oraşului Copşa Mică şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent 

acestuia aprobate prin H.C.L. Copşa Mică nr. 4/2000. 

(2) Consiliul Local al Oraşului Copşa Mică aprobă ca Primarul Oraşului Copşa Mică prin 

dispoziţie să nominalizeze din Aparatul de specialitate, persoana responsabilă cu informarea şi 

consultarea publicului pentru îndeplinirea atribuţiilor legale privind informarea şi consultarea publicului, 

în toate etapele procesului de actualizare a Planului Urbanistic General al Oraşului Copşa Mică şi a 

Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia. 

(3) Consiliul Local al oraşului Copşa Mică aprobă ca Primarul oraşului Copşa Mică prin 

dispoziţie să nominalizeze grupul cu rol consultativ în sprijinirea Aparatului de specialitate a 

administraţiei locale în redactarea documentaţiei necesare necesară atribuirii serviciilor de actualizare a 

Planului Urbanistic General al Oraşului Copşa Mică şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent 

acestuia, cuprinzând elementele de temă, obiectivele principale, aspectele şi prevederile principale ce 

urmează a fi abordate, precum şi procedurile specifice de informare şi consultare a publicului. 

Art. 2. Primarul oraşului Copşa Mică, prin intermediul aparatului de specialitate, va 

asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

                 

Adoptată în Copşa Mică la data de 26 aprilie 2022 

 

 
Preşedinte de şedinţă Contrasemnează 

Comiza Cornel Secretar general 

 Şerban Dorin 

 
Difuzat: 1 ex. primar; 1 ex. Instituţia Prefectului; 1 ex. Urbanism; 1 ex. dosar 

Red.dact. B.C./Ş.D. 


