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RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI 

Etapa a 2-a – Consultarea asupra propunerilor preliminare 

 

În conformitate cu prevederile Ordinului MDRT nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei 

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

teritoriului  şi de urbanism, s-a întocmit prezentul raport privind: 

 

P.U.Z. și R.L.U. - Construire hala (hale)de depozitare 

Amplasament –  extravilan municipiul Arad, CF 353191 Arad 

Beneficiar- Florea Constantin și Florea Emilia 

Proiectant – SC STACONS  SRL, arh RUR D.Crainic , proiect nr. 48/2020 

 

 În vederea informării şi consultării publicului s-au efectuat următoarele activităţi la etapa 2 – 

etapa de elaborare a propunerilor PUZ : 

- urmare cererii depuse de către beneficiar, s-a întocmit anunţul  privind posibilitatea de 

consultare asupra propunerilor preliminare PUZ şi s-a afişat pe pagina de internet şi  la sediul 

instituţiei în data de 07.12.2021. 

Publicul a fost invitat să transmită comentarii şi observaţii privind propunerile PUZ în 

perioada 07.12.2021-21.12.2021. 

- beneficiarul documentaţiei a amplasat panouri pe parcela care a generat planul urbanistic 

zonal, la dosar fiind depuse fotografii care demonstrează acest lucru. 

- au fost notificaţi vecinii direct afectaţi de propunerile PUZ, proprietarii parcelelor învecinate 

identificate cu extras CF 338075,CF 338078, CF 338620, CF 352604, CF 352626, CF 338162, 

DIRECȚIA PATRIMONIU. 

Documentaţia disponibilă la Serviciul Dezvoltare Urbană şi Protejare Monumente  nu a fost 

consultată de nici o persoană. 

Nu au fost înregistrate sesizări. 

Având în vedere că  s-au parcurs procedurile corespunzătoare etapei de elaborare a 

propunerilor PUZ, se va putea începe circuitul legal de avizare. 

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul local privind implicarea 

publicului în elaborarea sau revizuire planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, aprobat prin 

HCLM Arad nr. 95/28.04.2011. 

 

 

Arhitect Șef 

Arh.Emilian-Sorin Ciurariu 

 

 

 

 

 

 Functia Nume prenume Semnatura Data 

Verificat Director Executiv arh. Sandra Dinulescu  22.12.2021 

Elaborat Consilier Angelica Giura  22.12.2021 
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