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„Tornakert” și zone anexe în incinta Colegiului Național Bethlen Gabor din
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construire vestiar, scări acces, drum de acces, sistem de colectare ape

pluviale, branșamente, lucrări de pavare și peisagistică
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RAPORT DE INFORMARE
ŞI CONSULTARE A PUBLICULUI

În  conformitate  cu  Ordinul  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, documentaţia Plan Urbanistic Zonal „Refacere și modernizare grădina sportivă "Tornakert" și zone
anexe în incinta  Colegiului  Național  Bethlen  Gabor din  Aiud, județul  Alba – reconstruire terenuri sportive,
tribune,  împrejmuiri,  construire  vestiar,  scări  acces,  drum  de  acces,  sistem  de  colectare  ape  pluviale,
branșamente, lucrări de pavare și peisagistică”, având ca amplasament terenul situat în municipiul Aiud,
strada Bethlen Gabor, nr. 1, judeţul Alba, a parcurs următoarele etape:

– s-au montat pe amplasamentul investiţiei propuse panourile tip A şi tip B privind implicarea
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism,
în perioada 19.01.2018 – 12.02.2018;

– s-a  făcut  afişarea  la  sediul  Primăriei  municipiului  Aiud  a  documentaţiei  de  informare  şi
consultare a populaţiei, în perioada  19.01.2018 – 12.02.2018.

Având  în  vedere  faptul  că  nu  au  fost  menționate  obiecțiuni  din  partea  publicului  pe  parcursul
procedurii  de informare şi consultare a publicului, putem considera faptul că nu au existat probleme sau
rezerve privind planul de urbanism.

Întocmit,
arh. Marius Budușan
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