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Nr. 22611/2020

RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI
privind Planul Urbanistic Zonal pentru "Includere teren în intravilan zonă mixtă - servicii întreținere auto, activități productive mici, administrație - locuințe de serviciu", Municipiul Baia
Mare, strada Cernești, nr.1, Județul Maramureș.
• Iniţiator: Jisa Călin Nicolae
• Proiect: 844/2018
• Elaborator: SC STUDIORING SRL
• Specialist cu drept de semnătură RUR: Arh. Rita Maria Jakab.
Informarea şi consultarea publicului s-a făcut conform prevederilor Legii nr. 350/2001 cu
completările şi modificările ulterioare, a Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 şi a Regulamentului
local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de
amenajare a teritoriului” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr.
168/2011.
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
01.07.2020, 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) asupra documentelor disponibile a
avut loc în perioada 01.07.2020-15.07.2020. Documentația a fost pusă la dispoziție pe site-ul
primăriei Baia Mare iar observațiile/sugestiile/părerile au fost așteptate online, respectând
restricțiile legislative cu privire la starea de urgență și starea de alertă .
2. Rezumatul problemelor, observaţiilor, rezervelor exprimate de public pe parcursul
procesului de informare şi consultare:
În urma consultărilor făcute în perioada de consultare a documentaţiei şi de formulare a
observaţiilor, 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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