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ANEXA:
METODOLOGIE de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea 
sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism

Gheorghe Nastasia,
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În conformitate cu prevederile art. 57 si 61 din Legea nr.  privind 
amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 13 alin. (6) din Hot arârea Guvernului nr. 
privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, cu 
modificarile si completarile ulterioare,

 emite urmatorul ordin:

Se aproba Metodologia de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea 
sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, prevazuta în anexa 
care face parte integranta din prezentul ordin.

În termen de 60 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a 
prezentului ordin, autorit atile administra tiei publice locale elaboreaz a s i aprob a prin 
hotarâre a consiliului jude tean/local/Consiliului General al Municipiului Bucure sti 
Regulamentul local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea 
planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, în conformitate cu prevederile 
metodologiei prevazute la art. 1.

Pentru documentatiile aflate în curs de elaborare sau avizare, autoritatile administratiei 
publice locale competente vor asigura informarea si consultarea publicului afectat de 
propunerile planurilor înainte de supunerea spre dezbaterea consiliului 
judetean/local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, în functie de etapa în care 
se afla, fara a relua integral întreaga procedura.

Documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului care se aproba fara respectarea 
prezentului ordin sunt nule de drept.

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 47 din data de 19 ianuarie 2011
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p. Ministrul dezvolt arii regionale si turismului,

secretar general

(la data 10-Jun-2014 Art. 4 abrogat de Actul din  )Ordinul 835/2014
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