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Către 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

În atenția Domnului ministru CSEKE ATTILA 

 

Stimate Domnule Ministru, 

Consiliul Județean Harghita a început demersurile privind reactualizarea Planului de Amenajare a 

Teritoriului Județean (PATJ) Harghita, respectând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului și urbanismul, ale Ordinului nr. 233/2016 al Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare a documentațiilor de urbanism, ale Ordinului nr. 

2701/2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale și a Turismului pentru aprobarea metodologiei de 

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

teritoriului și de urbanism și procedura prevăzută în Regulamentul local de implicare a publicului în 

elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului din județul Harghita, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 89/2011. 

În conformitate cu prevederile art. 15 din Ordinul nr. 2701/2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale și a 

Turismului, precum și ale Regulamentului  local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea 

planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului din județul Harghita, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Harghita nr. 89/2011, documentația necesară atribuirii serviciilor de reactualizare a PATJ 

Harghita se redactează cu sprijinul unui grup de lucru cu rol consultativ, constituit în conformitate cu 

prevederile legale. Grupul de lucru cu rol consultativ pentru actualizarea PATJ Harghita va fi constituit 

din reprezentanți ai: 

- Consiliului Județean Harghita; 

- administrațiilor publice locale din județul Harghita; 

- administrațiilor publice din județele limitrofe; 

- direcțiilor relevante din M.D.L.P.A.; 

- altor instituții/organisme interesate de la nivel central, regional, județean și local. 
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Potrivit celor expuse mai sus, vă solicităm să desemnați o persoană de contact (nume, prenume, 

funcția, număr de telefon, adresă de e-mail) care să reprezinte instituția dumneavoastră în grupul de 

lucru cu rol consultativ pentru actualizarea PATJ Harghita. 

Persoana desemnată va sprijini coordonarea actualizării PATJ Harghita, va participa la redactarea 

elementelor, temelor ce se includ în documentația necesară atribuirii serviciilor de reactualizare a PATJ 

Harghita (caiet de sarcini, contract), precum și la elaborarea Calendarului de informare și consultare a 

publicului pe parcursul actualizării PATJ Harghita în conformitate cu prevederile  Regulamentului local 

aprobat cu Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 89/2011 

Persoana de contact din cadrul Direcției Arhitect Șef a județului Harghita este Fülöp Otilia – arhitect șef 

al  Județului Harghita (e-mail: arhitectsef@judetulharghita.ro, tel.: 0747-450822). 

 

Vă mulțumim pentru colaborare! 

 

Cu stimă, 

 

 Președinte 

 Borboly Csaba 
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