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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 „Zonă de servicii  și comerț” care tratează amplasamentul
situat în municipiul Aiud, strada Transilvaniei, nr. 154, 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 04.07.2018 – 28.07.2018;

– s-a  făcut  afişarea  la  sediul  Primăriei  municipiului  Aiud  a  documentaţiei  de  informare  şi
consultare a populaţiei, în perioada 04.07.2018 – 28.07.2018;

– s-a  încercat  contactarea  vecinului  direct  dinspre  nord  în  vederea  notificării  începerii
procedurii de consultare a populației și obținerii declarației cu privire la observațiile propuse
din partea acestuia, însă datele de contact obținute nu au fost valide.

În concluzie, ținând cont de faptul că, pe de o parte, terenul studiat se învecinează înspre est cu un
alt teren aflat în proprietatea beneficiarului documentației, iar pe de altă parte, că proiectul va mai fi supus
unei dezbateri publice, putem considera că, pe parcursul procesului de informare şi consultare a publicului,
nu au existat probleme sau rezerve privind planul de urbanism.

Întocmit,
arh. Marius Budușan
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