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RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI 

ETAPA I – PREGĂTITOARE – ANUNŢAREA INTENŢIEI DE ELABORAREA PUZ 

 

- P.U.Z. și R.L.U. - Modificări interioare și exterioare, supraetajare cu inca 2 nivele și 

extindere clădire S+P+1E, rezultând o clădire cu S+P+3E, în vederea realizării de 

locuințe colective , apartamente cu 1,2 și 3 camere și funcțiuni complementare 

- Amplasament  - municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu nr.274/B 

- Beneficiar: Goman Mircea 

- Proiectant – SC ARHITECTONIC  SRL, proiect nr.140/2021 

 

Detalii privind tehnicile si metodele utilizate pentru a informa si a consulta publicul 

Potrivit prevederilor ordinului 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-au efectuat următoarele activităţi: 

 Prin adresa nr. 81453/22.10.2021, beneficiarul  solicită demararea procedurii de 

informare si consultare a publicului aferent etapei I  - pregatitoare –anuntarea intentiei 

de elaborare PUZ si RLU aferent, conform Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010. 

 Printr-un anunţ afişat pe site-ul www.primariaarad.ro, cetăţenii au fost invitaţi să 

consulte şi să transmită observaţii în perioada 06.12.2021-16.12.2021, referitor la 

documentaţia Studiu de Oportunitate disponibilă la sediul Primăriei Municipiului 

Arad, Serviciul Dezvoltare Urbană şi Protejare Monumente, camera 49. 

 S-a întocmit anunţul conform anexa 1 la Ord. 2701/2010 şi s-a transmis beneficiarului   

în vederea amplasării acestuia în loc vizibil pe parcela care a generat PUZ. 

 Iniţiatorul P.U.Z-ului a afişat anunţul pe un panou rezistent la intemperii cu 

caracteristicile stabilite în anexa 1 la Ord. 2701/2010, pe parcela care a generat Planul 

Urbanistic Zonal, în data de 06.12.2021  menţinandu-l pe toată perioada stabilită 

pentru transmiterea observaţiilor şi propunerilor.  

 Beneficiarul a depus fotografii care demonstrează amplasarea panoului în locaţia 

stabilită. 

 Studiul de oportunitate a fost analizat în cadrul şedinţei Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului şi Urbanism, organizată în data de 09.11.2021. 

 

Documentaţia disponibilă la Serviciul Dezvoltare Urbană şi Protejare Monumente nu a 

fost consultată de nici o persoană. Nu au fost formulate obiecţii. 

Având în vedere că s-a parcurs procedura stabilită pentru această etapă de informare, se 

va putea emite Avizul de Oportunitate în vederea elaborării documentaţiei PUZ. 

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. 
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