CONSILIUL JI.-lDETEAN PRAHOVA
Ploiegti. B-dul Rcpuhlitii rrr )-J.
cod postal 100066

Nr. J46rar

ftJ o4 lot{
ANUNT PUBLIC

AvAnd in vedere prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului 9i
urbanismul, Ordinului nr. 23312016 al Ministerului Dezvoltdrii Regionale gi Administratiei
Publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.35012001 privind
amenajarea teritoriului gi urbanismul gi de elaborare gi actualizare a documentaliilor de
urbanism 9i Ordinului nr. 27011201O al Ministerului Dezvoltirii Regionale 9i Turismului
pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, precum qi ale
Regulamentului Local de implicare a publicului in elaborarea sau ri:vizrrirea pl:-rrtLr: lo, 1i
amenalare a teritoriulur afiate in cornpeter)ta de aptobaro a L i i)ritll(i!ir i]'rL,l,ir! i'1 ''
Prahova nr. 170/30.09.2013- se face cunoscuta publicului etapa pregatitoare - anuntarea
intentiei de actualizare a Planului de Amenajare a Teritoriului Judetean Prahova

Iniliator: CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA
PUBLTCUL ESTE TNVTTAT SA TRANSMTTA

OaSenVllil 9l PROPUNERI

privind intentia de actualizare a Planului de Amenajare a Teritoriului Judetean
(PATJ) la sediul Consiliului Judetean Prahova, B-dul Republicii nr. 2-4, Ploiegti,
jud. Prahova, in perioada 28.04-22.05.2017
Persoanele

de contact responsabile cu informarea gi consultarea publicului

sunt:
Cristina Mogog - 9ef serviciu 9i Marinela Dragomir- consilier, din cadrul Serviciului Planificare
Teritoriu, Urbanism si Cadastru, telefon 0244 5145451 int 152. respectiv int 1 5O e'marl
cristina. mogos@cJph. ro si marilena d ragomir@clph. ro

Observaliile sunt necesare

in

vederea stabilirii cerinlelor de actualrzare

a

PATJ

Prahova.

observaliile transmise in scris va fi pus la dispozilia publicului prin
anunt publicat pe pagina de internet a Consiliului Judelean Prahova: www.cjph.ro 9i pe
portalul Sistemului Integrat de Urbanism pentru Gestionarea Relaliei cu Cetetenii
www.siugrc-cjph.ro, prin afisare la sediul institutiei din B-dul Republicii nr.2-4, Ploiegti,
jud. Prahova.

Rispunsul

la

Etapele preconizate pentru consultarea publicului pAni la aprobarea planului sunt:
a) etapa pregdtitoare- anuntarea intenliei de elaborare;
b) etapa de documentare si elaborare a studiilor de fundamentare;
c) etapa elabordrii propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare,
d) etapa aproberii planului de amenajare a teritoriulu

PRE9EDINTE,

ARHITECT 9EF,
LUMINITA IATAN
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