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COMUNA SCUTF.Lc'f!CI 
Tel: 0238783511; Fax: 0238783660 

E-mail: primariascutelnici(tpyahoo.com 

lniiiator: Primâria Comunei Scutelnici 

ANU1''T 
privind consultarea puhlic.ă privind 

Actualizarea Planului Urbanistic General al Comunei Scutelnici, Judcjul J3uzau 
ETAPA I - ETAPA PREG.ĂTITOARE 

Comuna Scutelnici, judetul Buzau, anunţă publicul interesat că aceasta va organiza o 
ŞEOTNŢA DE CONSULT ARE publică accesară la Etapa J - ETAPA PREGĂTIROARE 
pcmru proiectul de actualizare a PLA1''1JLUI URBANISTIC GENERAL al Comunei 
Scutelnici, judcjul Buzau. programată a :.e dcsfilliura în data de 12.05.2021. ora 10,oo, la sediul 
Primăriei Comunei Scutelnki.judcţul Buzat1. 

Publicul este invitaL să transmită observaţii privind documentele disponibile, utilir,ând 
următoarele metode. prin: 

Scrisori depuse la registratura primări ei 
Scrisori trimise prin poştă pc adresa primăriei: Str.Primariei nr. I, com. Scutclnici,jud. 

- Emailuri la adresa de email a primăriei: primariascutclnici@yahoo.com

!:tapa informării şi consultării publicului arc caracter informativ şi se finalizea;,.11 cu organir.area 
ŞEDINŢEI Dl: CONSULTARE publică . programată în data de: .12.05.2021. ora: 10.00 la 
adresa: str. Primariei .nr. I.corn. Scuteh1ici. jud. Buzau 

Documentele întocmite de Proiectant, reprezenrând documemaţii tehnice aferente acrualiz.ării 
PLANULUI URBANISTIC GENERAL al Comunei Scutelnici. judeţul BuLau.vor putea fi 
consuhate în format digital pe site-ul comunei şi în formar fizic la sediul Primăriei Comunei 
Scutelnici. la adresa:str. J>rimariei nr.J. în zilele de luni-vineri, între orele s00-16 ,o 

l. Prezentarea succinta a argumentarii intentiei de elaborare/revizuire a PUG si a
obiecth·elor PUG

in prezent. Planul Urbanistic General {PUG) şi Regulamentul Local de Urbanism al comunei
Scutelnici. juderul Buza11, aprobat prin HCL rtr.20 din 1997

Având în vederea termenul de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei va
.::xpira. se impune demararea procedurii de achiziţie în vederea actualizării acestuia şi a
Regulamentului Local de Urbanism de la niselul Comunei Scutelnicijudetul BuzatL

Confom1 Legii nr. 190 din 10 iulie 2013 care aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 



nr. 7 din 2 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/200 l privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 
ll l din l I februarie 201 l. precum şi in Ghidul privind metodologia şi conţinutul-cadru al 
Planului Urbaoislic General (Reglememare Tehnică - indicativ GP038/J 999), ghid aprobat cu 
Ordinul nr. 13 din 10.03.1999 al Ministrului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului Art. 
46. - (1) .. Planul urbanistic general are arât caracter director şi srrategic, cât şi caracrer tle

reglen11mlure şi reprezintă principalul i11strume111 de plan/ficare opera{ionalâ, constimind ba::.a

leguli'J pe111r11 realizarea pmg,·amelor şi aqiunilor de dezi·oliare. Fiecare unirare

,u/111i11is1rwiYleri1orială 1reh11ie să işi act11ali=e::.e la maximum JO ani Planul urbanisric general

in .Jimcfie de el'olufia previ=ibilă a jactc>rilor sociuli. geografici, economici, cu/rurali şi a

lll!l'l!si/ii/ilor locale" şi alinearul tlA3) "Termenul de va/abilitare a Planului urbanfa1ic general

se pre/1111geş1e o singuNi dată, pe bază de hou'irâre a confiliului local/Consiliului General al

\,f1111icipiul11i Buc:ureşri. până la imrareu în vigoare a noului plan urbanistic general, dar.fărd a

s« depă.şi 5 uni de la dala depâşirii rermenului de mlabilitate."

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 525/1996. cu modificările şi completările 
ulterioare. finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanislice generale şi a 
regulamentelor locale de urbanism se realizează din bugetele locale ale unităţilor administrativ 
teritoriale precwn şi din bugerul de stllt pri.n Minisrenil Dezvoltării Regionale. Administratiei 
Publice şi Fondurilor Europene, acestll fiind autoritatea administraţiei publice centrale 
responsabilă cu derularea Programului privind elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor 
Urbanistice Generale (PUG) şi a Regulamentelor Locale de Urbanism (RLU), la nivel naţional. 
prin programe anuale. 

Fondurile asigurate de la bugerul de stat pentru elaborarea PUG şi RLU se alocă pe baza 
criteriilor specificate la art.6 din Normele metodologice finanţarea elaborării şi/sau actualizării 
planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism din HG nr. 525/ l 996. 

Conform leg.ii finanţelor publice. în baza notei de fundamentare aprobate. MDRAPFE 
incheie contracte de finanţare cu consiliile judeţene. in cooformitate cu plafoanele aprobate 
anual şi trimestrial pentru fiecare consiliul local pentru elaborarea PUG şi RLU. În 
confom1ita1c cu art. 8 din HG nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de 
urbanism. cu modificările şi completârile ulterioare. consiliile locale îocheie contracte de 
daborare şi/sau actualizare a PUG şi RLU cu operatori economici care au personal de 
specialitate atestat conform legii. 

În acest sens. comtma a încheiat contracltll de servicii nr. 1862 în data de 30.03.2017 
pentru ACTUALIZAREA PLANULUl URBANlSTIC AL COMUNEI SCUTELN[CI, 
JUDEŢUL Bll7.AU 

2. Numele si datele de contact ale persoanei responsabile cu informarea si consultarea

publicului, către care pot fi transmise comentarii, observaţii şi propuneri:

Ivan Viorel Valentin, tel.0787863459, e-mail viorelseutelnici@yahoo.com 

3. Perioada în care pot fi transmise comentarii, observaţii şi propuneri sau exprimate

nevoi

maximum 25 de zile de la data aducerii la cunostinta publicului a prezenti intentii. 
respectiv:! l.05.2021
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Răspunsurile la obserYariile Lransmise , or fi puse la di�poziţ_ia puhlicului prin anun! la sediul 
Primâriei Comunei Scurclnici.judeiuJ Buzau 

4. Modul in care ,·a fi pus la dispoziria publicului raspunsul la observatiile transmise în 

aceasta pcrionda:

L;i -\, 17.icrul Primăriei Seu tel nici 

Pe site-ul Primariei Comunei Scutelnici 

.1,wmurile publicare pi.! pag;na proprie de internet si cele afi;)ote vnr fi menrim1te pe roora 

peri,wtla in care pvl /Î transmise obserm1ii .,i µropm1eri. 

5. Totenţia de re, izuire/actualizare a Pl1G va fi adu.să la cu_no�tinfa publicului prin:

al Anuniuri pubLicate la Avizierul Primăriei

b) .\plicarea de Chestionare de sondare a opiniei publice

c) Cel puţin două m1w1ţuri publicate in presa locală

d) Conferinţe cu expunerea de hărţi. planuri. schi1e. tabele, grafice. studii - propuse

·1 oate propunerile obtinute si nevoile identificate in urma procesului de informare si consullare

,·or fi examinate si �intctizate si vor fi prezentate ca anexa la documentatia de actllalizare a PCG.

Cu deosebita consideratie. 
Primar. 
CQmun 
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