
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. ______/2021 

privind aprobarea inițierii procedurii de elaborare a Planului de Amenajare a 

Teritoriului Județean Covasna 

 

 

Consiliul Județean Covasna, 

întrunit în ședința sa ordinară din data de _______________, 

analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Judeţean Covasna 

privind aprobarea inițierii procedurii de elaborare a Planului de Amenajare a Teritoriului 

Județean Covasna, 

văzând Raportul Direcției urbanism și relații publice, precum și avizele comisiilor de 

specialitate din cadrul Consiliului Județean Covasna, 

având în vedere: 

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului 

general de urbanism, cu modificările și completările ulterioare; 

- Metodologia de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 

revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, aprobată prin Ordinul 

ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2701/2010, cu modificările ulterioare; 

- Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor 

de amenajare a teritoriului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 

91/2011; 

fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată; 

în baza art. 173 alin. (1) lit. f) și în temeiul art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1. Se aprobă inițierea procedurii de elaborare a Planului de Amenajare a 

Teritoriului Județean Covasna. 

Art. 2. Se aprobă obiectivele Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Covasna, 

după cum urmează: 

a) armonizarea la nivelul întregului teritoriu a politicilor economice, sociale, 

ecologice şi culturale, stabilite la nivel local pentru asigurarea echilibrului în dezvoltarea 

diferitelor zone ale județului, urmărindu-se creşterea coeziunii şi eficienţei relaţiilor 

economice şi sociale dintre acestea; 

b) dezvoltarea economică şi socială echilibrată a regiunilor şi zonelor, cu respectarea 

specificului acestora; 

c) îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor şi colectivităţilor umane; 



d) gestionarea în spiritul dezvoltării durabile a peisajului, componentă de bază a 

patrimoniului natural şi cultural şi a resurselor naturale; 

e) utilizarea raţională a teritoriului, prin limitarea extinderii necontrolate a 

localităţilor şi conservarea terenurilor agricole fertile; 

f) conservarea şi dezvoltarea diversităţii culturale; 

g) elaborarea strategiei de dezvoltare teritorială a județului în concordanță cu 

prevederile actelor normative în vigoare, precum și cu documentele europene în domeniu, 

respectiv cu direcțiile și prioritățile de dezvoltare a județului în plan teritorial, stabilite în 

baza diagnosticului prospectiv, urmărind să se asigure eliminarea/reducerea decalajelor de 

dezvoltare; 

h) transpunerea spațială a programului de dezvoltare economică și socială, culturală 

și instituțională a județului; 

i) elaborarea măsurilor de organizare în timp, precizarea responsabilităților și a 

surselor de finanțare, a politicilor publice, a programelor și proiectelor de investiții publice 

necesare dezvoltării durabile și competitive a teritoriului; 

j) elaborarea propunerilor de echipare tehnico-edilitară care vor fi concepute ţinând 

seama atât de necesitatea asigurării cu utilități a localităţilor, cât și cea a protejării mediului; 

a propunerilor de utilizare a energiilor neconvenţionale în funcţie de oportunităţile și 

materialele existente în zonă; a propunerilor de îmbunătăţirea calității mediului prin 

realizarea de perdele verzi și centuri de protecție a așezărilor umane; a propunerilor de 

măsuri privind zonele expuse la riscuri, precum și a propunerilor legate de serviciile 

publice de gospodărie comunală; 

k) investigarea şi estimarea evoluțiilor viitoare ale fenomenelor şi proceselor din 

domeniile-ţintă diagnosticate, pentru evidenţierea problemelor, disfuncționalităților şi 

oportunităţilor legate de desfăşurarea acestora, raportate la necesităţile şi obiectivele 

colectivităţilor și prevederea unui set de măsuri pentru diminuarea și înlăturarea efectelor 

negative ale acestora; 

l) corelarea propunerilor Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Covasna cu 

prevederile secțiunilor Planului de amenajare a teritoriului național, cu programele 

guvernamentale sectoriale, cu alte proiecte implementate sau în curs de implementare, 

precum și cu documentațiile urbanistice elaborate la nivelul județului. 

Art. 3. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Covasna să desemneze 

persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului, precum și grupul de lucru 

cu rol consultativ pentru elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean 

Covasna. 

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Președintele 

Consiliului Județean Covasna și Direcția urbanism și relații publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Covasna. 

 

Sfântu Gheorghe, _____________________ 

 

    TAMÁS Sándor 

    Președinte 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán, 

Secretar general al județului Covasna 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta se difuzează astfel: 

 

- 1 ex. la Instituţia Prefectului-Judeţului Covasna; 

- 1 ex. la Compartimentul administrație publică; 

- 1 ex. la Direcţia urbanism și relații publice. 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

Preşedinte 

Nr. 10039/20.09.2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea inițierii procedurii de elaborare a Planului de Amenajare a 

Teritoriului Județean Covasna 

 

 

Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Covasna întocmit în anul 1995 și 

aprobat prin Hotărârea Consilului Județean Covasna nr. 29/1998, a expirat. Conform 

art. 42 alin. (3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu 

modificările și completările ulterioare: ”fiecare judeţ trebuie să deţină Planul de 

amenajare a teritoriului judeţean şi să îl reactualizeze periodic, la 5-10 ani, în funcţie de 

politicile şi de programele de dezvoltare ale judeţului”. 

Conform prevederilor art. 39 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului 

şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, documentațiile de amenajare a 

teritoriului (PATN, PATZ, PATJ) cuprind propuneri cu caracter director și 

documentațiile de urbanism (PUD, PUZ, PUG) cuprind reglementări operaționale. 

În sensul celor enunțate anterior, propunerile cu caracter director (PATJ) 

stabilesc o serie de strategii și direcțiile principale de evoluție a unui teritoriu la 

diversele sale niveluri de complexitate, acestea fiind detaliate prin reglementări 

specifice de natura urbanistică (PUZ, PUG) în limitele teritoriilor administrative ale 

localităților (municipii, orașe și comune). 

Cele două categorii de documentații, respectiv PATJ și PUG sunt interconectate, 

cea de rang superior PATJ-ul stabilind  strategia și caracterul director, iar cea de rang 

inferior, respectiv PUG, preluând aceste strategii, armonizându-le cu specificul 

localității și concretizându-le cu reglementări operaționale specific etapelor următoare 

de dezvoltare, respectiv producerile de autorizare a lucrărilor de construcții. 

În completare vine și art. 65 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului 

şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, care subliniază faptul că, în 

absența Planului urbanistic general și al Planului de amenajarea teritoriului județene 

aprobate, se pot realiza lucrări de construcții, lucrări tehnico-edilitare, precum și orice 

alte investiții numai pe baza unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) aprobat potrivit 

legislației în vigoare și cu respectarea Regulamentului General de Urbanism, aprobat 

prin H.G. nr. 525/1996, cu modificările și completările ulterioare. 

Conform art. 46 alin. (1^6) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului 

şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare: “Actualizarea Planului 

Urbanistic General reprezintă revizuirea reglementărilor urbanistice, a indicatorilor 

urbanistici propuși și a prevederilor planului inițial prin aducerea acestora în acord cu 



legislația în vigoare…”, deci este important ca acestea să fie actualizate/realizate, în 

situația expirării celor existente, iar cele în curs de elaborare să fie finalizate, astfel 

prevenindu-se imposibilitatea aprobării lor în perioada prelungirii prin Hotărâre de 

Consiliul Local a PUG-urilor vechi. 

Având în vedere că realizarea unui PATJ este o operațiune de durată, iar PATJ 

Covasna este expirat, este necesară demararea cât mai rapidă a procedurii de elaborare 

a acestuia, concomitent cu procedurile de actualizare a PUG-urilor. În același timp, 

trebuie să ținem cont și de faptul că un PUG produce efecte imediate, deci importanța 

realizării acestora este la fel de mare cu aceea de realizare a PATJ-ului.  

În conformitate cu prevederile art. 7-9 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, scopul de bază al 

amenajării teritoriului îl constituie armonizarea la nivelul întregului teritoriu a 

politicilor economice, sociale, ecologice şi culturale, stabilite la nivel naţional şi local 

pentru asigurarea echilibrului în dezvoltarea diferitelor zone ale ţării, urmărindu-se 

creşterea coeziunii şi eficienţei relaţiilor economice şi sociale dintre acestea; activitatea 

de amenajare a teritoriului se exercită pe întregul teritoriu al României, pe baza 

principiului ierarhizării, coeziunii economice, sociale şi teritoriale şi integrării spaţiale, 

la nivel naţional, regional şi judeţean; obiectivele principale ale amenajării teritoriului 

fiind următoarele: 

a) dezvoltarea economică şi socială echilibrată a regiunilor şi zonelor, cu 

respectarea specificului acestora; 

b) îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor şi colectivităţilor umane; 

c) gestionarea în spiritul dezvoltării durabile a peisajului, componentă de bază a 

patrimoniului natural şi cultural şi a resurselor naturale; 

d) utilizarea raţională a teritoriului, prin limitarea extinderii necontrolate a 

localităţilor şi conservarea terenurilor agricole fertile; 

e) conservarea şi dezvoltarea diversităţii culturale. 

Totodată conform prevederilor art. 21-22 din aceeași lege, Consiliul Judeţean 

Covasna coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivel 

judeţean, stabileşte orientările generale privind amenajarea teritoriului, organizarea şi 

dezvoltarea urbanistică a localităţilor, prin iniţierea şi aprobarea planurilor de 

amenajare a teritoriului judeţean şi zonal. 

Procesul de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism sau amenajare a 

teritoriului conform art. 4 din Metodologia de informare şi consultare a publicului cu 

privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de 

urbanism, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 

2701/2010, se face obligatoriu în următoarele etape: 

a) etapa pregătitoare - anunţarea intenţiei de elaborare; 

b) etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare; 

c) etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare; 

d) elaborarea propunerii finale, care include toate observaţiile avizatorilor şi care 

se supune procedurii de transparenţă decizională. 

Portivit art. 3 din aceeași Metodologie de informare şi consultare publicului 

aceasta se efectuează în toate fazele proceselor de elaborare sau actualizare a planurilor 



de urbanism şi de amenajare a teritoriului şi este parte integrantă a procedurii de 

iniţiere, elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiilor de urbanism şi amenajare a 

teritoriului. 

În baza Metodologiei s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în 

elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului prin Hotărârea 

Consiliului Județean Covasna nr. 91/2011. 

În prezent Consiliul Județean Covasna se află în prima fază a procesului de 

elaborare a Planului de Urbanism și Amenajare a Teritoriului, respectiv faza de inițiere. 

Conform art. 14 din Metodologie, autoritatea administrației publice inițiatoare a 

PAT are obligația să informeze publicul interesat, inclusiv autoritatea competentă cu 

protecția mediului, cu privire la intenția de elaborare a PAT și la obiectivele acestuia. 

Procesul de informare şi consultare a publicului se desfăşoară sub 

responsabilitatea arhitectului-șef al judeţului, el fiind „responsabilul coordonator”. 

Atunci când se ia decizia cu privire la intenția elaborării unui plan de urbanism sau de 

amenajare a teritoriului, în îndeplinirea atribuţiilor sale, responsabilul coordonator va fi 

asistat de persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului. 

Responsabilul coordonator propune și componența grupului de lucru care are 

rol consultativ. Conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea 

sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 91/2011, grupul de lucru acordă asistență specializată pentru 

îndeplinirea atribuțiilor în legătură cu informarea şi consultarea publicului, pentru 

identificarea obiectivelor principale ale planului respectiv şi a procedurilor ce urmează 

a fi abordate. 

Alături de obiectivele principale ale amenajării teritoriului, se impune stabilirea a 

următoarelor obiective: 

i) elaborarea strategiei de dezvoltare teritorială a județului în concordanță cu 

prevederile actelor normative în vigoare, precum și cu documentele europene în 

domeniu, respectiv cu direcțiile și prioritățile de dezvoltare a județului în plan teritorial, 

stabilite în baza diagnosticului prospectiv, urmărind să se asigure eliminarea/reducerea 

decalajelor de dezvoltare; 

j) transpunerea spațială a programului de dezvoltare economică și socială, 

culturală și instituțională a județului; 

c) elaborarea măsurilor de organizare în timp, precizarea responsabilităților și a 

surselor de finanțare, a politicilor publice, a programelor și proiectelor de investiții 

publice necesare dezvoltării durabile și competitive a teritoriului; 

d) elaborarea propunerilor de echipare tehnico-edilitară care vor fi concepute 

ținând seama atât de necesitatea asigurării cu utilități a localităților, cât și cea a 

protejării mediului; a propunerilor de utilizare a energiilor neconvenţionale în funcţie 

de oportunităţile și materialele existente în zonă; a propunerilor de îmbunătățirea 

calității mediului prin realizarea de perdele verzi și centuri de protecție a așezărilor 

umane; a propunerilor de măsuri privind zonele expuse la riscuri, precum și a 

propunerilor legate de serviciile publice de gospodărie comunală; 

e) investigarea şi estimarea evoluțiilor viitoare ale fenomenelor şi proceselor din 

domeniile-ţintă diagnosticate, pentru evidenţierea problemelor, disfuncționalităților şi 



oportunităţilor legate de desfăşurarea acestora, raportate la necesităţile şi obiectivele 

colectivităţilor și prevederea unui set de măsuri pentru diminuarea și înlăturarea 

efectelor negative ale acestora; 

f) corelarea propunerilor Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Covasna 

cu prevederile secțiunilor Planului de amenajare a teritoriului național, cu programele 

guvernamentale sectoriale, cu alte proiecte implementate sau în curs de implementare, 

precum și cu documentațiile urbanistice elaborate la nivelul județului. 

Luând în considerare cele menționate mai sus, propun aprobarea proiectului de 

hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de elaborare a Planului de Amenajare a 

Teritoriului Județean Covasna. 

 

 

 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.ZS.H./ 4 ex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

Direcţia urbanism și relații publice 

Nr. ____/_______ 2021 

 

 

RAPORT 

privind aprobarea inițierii procedurii de elaborare a Planului de Amenajare a 

Teritoriului Județean Covasna 

 

 

Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Covasna întocmit în anul 1995 și 

aprobat prin Hotărârea Consilului Județean Covasna nr. 29/1998, a expirat. Conform 

art. 42 alin. (3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu 

modificările și completările ulterioare: ”fiecare judeţ trebuie să deţină Planul de 

amenajare a teritoriului judeţean şi să îl reactualizeze periodic, la 5-10 ani, în funcţie de 

politicile şi de programele de dezvoltare ale judeţului”. 

Conform prevederilor art. 39 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului 

şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, documentațiile de amenajare a 

teritoriului (PATN, PATZ, PATJ) cuprind propuneri cu caracter director și 

documentațiile de urbanism (PUD, PUZ, PUG) cuprind reglementări operaționale. 

În sensul celor enunțate anterior, propunerile cu caracter director (PATJ) 

stabilesc o serie de strategii și direcțiile principale de evoluție a unui teritoriu la 

diversele sale niveluri de complexitate, acestea fiind detaliate prin reglementări 

specifice de natura urbanistică (PUZ, PUG) în limitele teritoriilor administrative ale 

localităților (municipii, orașe și comune). 

Cele două categorii de documentații, respectiv PATJ și PUG sunt interconectate, 

cea de rang superior PATJ-ul stabilind  strategia și caracterul director, iar cea de rang 

inferior, respectiv PUG, preluând aceste strategii, armonizându-le cu specificul 

localității și concretizându-le cu reglementări operaționale specific etapelor următoare 

de dezvoltare, respectiv producerile de autorizare a lucrărilor de construcții. 

În completare vine și art. 65 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului 

şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, care subliniază faptul că, în 

absența Planului urbanistic general și al Planului de amenajarea teritoriului județene 

aprobate, se pot realiza lucrări de construcții, lucrări tehnico-edilitare, precum și orice 

alte investiții numai pe baza unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) aprobat potrivit 

legislației în vigoare și cu respectarea Regulamentului General de Urbanism, aprobat 

prin H.G. nr. 525/1996, cu modificările și completările ulterioare. 

Conform art. 46 alin. (1^6) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului 

şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare: “Actualizarea Planului 

Urbanistic General reprezintă revizuirea reglementărilor urbanistice, a indicatorilor 



urbanistici propuși și a prevederilor planului inițial prin aducerea acestora în acord cu 

legislația în vigoare…”, deci este important ca acestea să fie actualizate/realizate, în 

situația expirării celor existente, iar cele în curs de elaborare să fie finalizate, astfel 

prevenindu-se imposibilitatea aprobării lor în perioada prelungirii prin Hotărâre de 

Consiliul Local a PUG-urilor vechi. 

Având în vedere că realizarea unui PATJ este o operațiune de durată, iar PATJ 

Covasna este expirat, este necesară demararea cât mai rapidă a procedurii de elaborare 

a acestuia, concomitent cu procedurile de actualizare a PUG-urilor. În același timp, 

trebuie să ținem cont și de faptul că un PUG produce efecte imediate, deci importanța 

realizării acestora este la fel de mare cu aceea de realizare a PATJ-ului.  

În conformitate cu prevederile art. 7-9 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, scopul de bază al 

amenajării teritoriului îl constituie armonizarea la nivelul întregului teritoriu a 

politicilor economice, sociale, ecologice şi culturale, stabilite la nivel naţional şi local 

pentru asigurarea echilibrului în dezvoltarea diferitelor zone ale ţării, urmărindu-se 

creşterea coeziunii şi eficienţei relaţiilor economice şi sociale dintre acestea; activitatea 

de amenajare a teritoriului se exercită pe întregul teritoriu al României, pe baza 

principiului ierarhizării, coeziunii economice, sociale şi teritoriale şi integrării spaţiale, 

la nivel naţional, regional şi judeţean; obiectivele principale ale amenajării teritoriului 

fiind următoarele: 

a) dezvoltarea economică şi socială echilibrată a regiunilor şi zonelor, cu 

respectarea specificului acestora; 

b) îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor şi colectivităţilor umane; 

c) gestionarea în spiritul dezvoltării durabile a peisajului, componentă de bază a 

patrimoniului natural şi cultural şi a resurselor naturale; 

d) utilizarea raţională a teritoriului, prin limitarea extinderii necontrolate a 

localităţilor şi conservarea terenurilor agricole fertile; 

e) conservarea şi dezvoltarea diversităţii culturale. 

Totodată conform prevederilor art. 21-22 din aceeași lege, Consiliul Judeţean 

Covasna coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivel 

judeţean, stabileşte orientările generale privind amenajarea teritoriului, organizarea şi 

dezvoltarea urbanistică a localităţilor, prin iniţierea şi aprobarea planurilor de 

amenajare a teritoriului judeţean şi zonal. 

Procesul de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism sau amenajare a 

teritoriului conform art. 4 din Metodologia de informare şi consultare a publicului cu 

privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de 

urbanism, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 

2701/2010, se face obligatoriu în următoarele etape: 

a) etapa pregătitoare - anunţarea intenţiei de elaborare; 

b) etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare; 

c) etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare; 

d) elaborarea propunerii finale, care include toate observaţiile avizatorilor şi care 

se supune procedurii de transparenţă decizională. 



Portivit art. 3 din aceeași Metodologie de informare şi consultare publicului 

aceasta se efectuează în toate fazele proceselor de elaborare sau actualizare a planurilor 

de urbanism şi de amenajare a teritoriului şi este parte integrantă a procedurii de 

iniţiere, elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiilor de urbanism şi amenajare a 

teritoriului. 

În baza Metodologiei s-a aprobat Regulamentul local de implicare a publicului în 

elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului prin Hotărârea 

Consiliului Județean Covasna nr. 91/2011. 

În prezent Consiliul Județean Covasna se află în prima fază a procesului de 

elaborare a Planului de Urbanism și Amenajare a Teritoriului, respectiv faza de inițiere. 

Conform art. 14 din Metodologie, autoritatea administrației publice inițiatoare a 

PAT are obligația să informeze publicul interesat, inclusiv autoritatea competentă cu 

protecția mediului, cu privire la intenția de elaborare a PAT și la obiectivele acestuia. 

Procesul de informare şi consultare a publicului se desfăşoară sub 

responsabilitatea arhitectului-șef al judeţului, el fiind „responsabilul coordonator”. 

Atunci când se ia decizia cu privire la intenția elaborării unui plan de urbanism sau de 

amenajare a teritoriului, în îndeplinirea atribuţiilor sale, responsabilul coordonator va fi 

asistat de persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului. 

Responsabilul coordonator propune și componența grupului de lucru care are 

rol consultativ. Conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea 

sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Covasna nr. 91/2011, grupul de lucru acordă asistență specializată pentru 

îndeplinirea atribuțiilor în legătură cu informarea şi consultarea publicului, pentru 

identificarea obiectivelor principale ale planului respectiv şi a procedurilor ce urmează 

a fi abordate. 

Alături de obiectivele principale ale amenajării teritoriului, se impune stabilirea a 

următoarelor obiective: 

k) elaborarea strategiei de dezvoltare teritorială a județului în concordanță cu 

prevederile actelor normative în vigoare, precum și cu documentele europene în 

domeniu, respectiv cu direcțiile și prioritățile de dezvoltare a județului în plan teritorial, 

stabilite în baza diagnosticului prospectiv, urmărind să se asigure eliminarea/reducerea 

decalajelor de dezvoltare; 

l) transpunerea spațială a programului de dezvoltare economică și socială, 

culturală și instituțională a județului; 

c) elaborarea măsurilor de organizare în timp, precizarea responsabilităților și a 

surselor de finanțare, a politicilor publice, a programelor și proiectelor de investiții 

publice necesare dezvoltării durabile și competitive a teritoriului; 

d) elaborarea propunerilor de echipare tehnico-edilitară care vor fi concepute 

ținând seama atât de necesitatea asigurării cu utilități a localităților, cât și cea a 

protejării mediului; a propunerilor de utilizare a energiilor neconvenţionale în funcţie 

de oportunităţile și materialele existente în zonă; a propunerilor de îmbunătățirea 

calității mediului prin realizarea de perdele verzi și centuri de protecție a așezărilor 

umane; a propunerilor de măsuri privind zonele expuse la riscuri, precum și a 

propunerilor legate de serviciile publice de gospodărie comunală; 



e) investigarea şi estimarea evoluțiilor viitoare ale fenomenelor şi proceselor din 

domeniile-ţintă diagnosticate, pentru evidenţierea problemelor, disfuncționalităților şi 

oportunităţilor legate de desfăşurarea acestora, raportate la necesităţile şi obiectivele 

colectivităţilor și prevederea unui set de măsuri pentru diminuarea și înlăturarea 

efectelor negative ale acestora; 

f) corelarea propunerilor Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Covasna 

cu prevederile secțiunilor Planului de amenajare a teritoriului național, cu programele 

guvernamentale sectoriale, cu alte proiecte implementate sau în curs de implementare, 

precum și cu documentațiile urbanistice elaborate la nivelul județului. 

Luând în considerare cele menționate mai sus, propun aprobarea proiectului de 

hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de elaborare a Planului de Amenajare a 

Teritoriului Județean Covasna. 
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Arhitect-șef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.ZS.H./ 4 ex. 

 


