
Acest proiect (piese scrise sau desenate) este proprietatea

"BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ - MARIUS BUDUŞAN".

 Modificarea, multiplicarea (parţială sau integrală) sau difuzarea proiectului ori a

informaţiilor cuprinse în acesta nu poate fi făcută decât cu acordul scris al proprietarului

şi nu va putea fi folosit în alt scop decât cel pentru care a fost elaborat. 

Documentul este valabil numai cu semnăturile şi ştampila în original.
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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  locuit”  care  tratează  amplasamentul  situat  în
extravilanul municipiului Aiud, strada Gheorghe Doja, FN, 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 22.01.2019 – 15.02.2019;

– s-a  făcut  afişarea  la  sediul  Primăriei  municipiului  Aiud  a  documentaţiei  de  informare  şi
consultare a populaţiei, în perioada 22.01.2019 – 15.02.2019;

– s-a  făcut  informarea,  în  baza  notificărilor,  a  persoanelor  identificate  ca  fiind  proprietarii
parcelelor  direct  învecinate  cu  parcela  care  a  generat  PUZ,  în  perioada  22.01.2019  –
24.01.2019;  s-a  constatat  faptul  că  nu  au  fost  semnalate  obiecţiuni  referitoare  la
reglementările  urbanistice  propuse,  însă  d-l.  Scrobotă  Marin  refuză  să  semneze  orice
document, invocând motive personale;

– s-au obţinut declaraţiile persoanelor identificate ca fiind proprietarii parcelei direct învecinate
cu parcela care a generat PUZ, cu excepția d-lui Scrobotă Marin, care refuză să semneze,
în perioada 22.01.2019 – 24.01.2019.

În concluzie, 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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