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RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI 

 

privind Planul Urbanistic Zonal ”MODIFICARE PARŢIALĂ DIN PĂDURI ŞI PLANTAŢII 

FORESTIERE DE PROTECŢIE A VERSANŢILOR -  ÎN ZONĂ DE LOCUINȚE  INDIVIDUALE”, 

generat de imobilul  situat în Baia Mare, strada Soarelui, nr.11 B.  

Iniţiat: Drăgan Doru Mircea cu domiciliul în Baia Mare, str. Blidari, nr.133 A. 

Proiect: 17 din 2016 

Elaborat: SC Proiect M.G.H., specialist cu drept de semnătură RUR: urb. Stoia Horea,   

 

Informarea şi consultarea publicului s-a făcut având în vedere Ordinul Ministrului Dezvoltării 

Regionale și Turismului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 privind Metodologia de informare și 

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

teritoriului și de urbanism, în conformitate cu Hotărârea nr.168/2011 privind ,,Regulamentul local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea 

teritoriului”: 

 

1. Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate  pentru a informa şi consulta publicul 

 

• Municipiul Baia Mare a publicat anunțul de consultare asupra propunerilor preliminare-în 

data de 27.07.2017, pe site-ul Primăriei Municipiului Baia Mare www.baiamare.ro, şi în 

presa locală, pentru aducerea la cunoştinţa vecinilor şi publicului interesat de a formula  

eventuale observaţii şi sugestii asupra propunerilor din documentaţia de urbanism . 

• au fost puse la dispoziţia părţilor interesate, proprietari şi locatari ai imobilelor învecinate 

direct cu zona studiată prin PUZ materialele scrise şi desenate;  

• Consultarea documentaţiei şi formularea observațiilor (în scris) s-a făcut în perioada, 

27.07.2017– 15.08.2017, asupra documentelor disponibile la sediul  primăriei 

municipiului Baia Mare, str. Gheorghe Şincai, nr.37, jud.Maramureş.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 2.Rezumatul problemelor, observaţiilor, rezervelor exprimate de public pe parcursul 

procesului de informare şi consultare: 

 

• Nu s-au înregistrat observaţii. 

 

3.Modul în care iniţiatorul a rezolvat sau intenţionează să rezolve observaţiile: 

 

•  Nu a fost cazul 
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