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Nr. 35575 din 20.08.2020
RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI
privind Planul Urbanistic Zonal pentru pentru „Introducere teren in intravilan pentru construire
case de locuit și parcelare parțială”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str Dealul
Groșilor fn, judetul Maramureș.
Iniţiator: Birlea Daniel cu domiciliul în judeţul Maramureş, Baia Mare, în calitate de proprietar
Proiect: 4 din 2019
Elaborator: Sc Arcon SRL
Specialist cu drept de semnătură RUR: arh.urb. Bod Arcadie
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
 În vederea derulării procedurilor referitoare la elaborarea propunerilor pentru Planul
Urbanistic Zonal au fost indentificaţi toţi proprietarii de teren afectaţi de prevederile P.U.Z.
pentru consultare, notificare.
 A fost dat de către Primăria Municipiului Baia Mare atât pe site-ul propriu cât și în ziarul local
Graiul Maramureșului, anunţul din ziua de 30.09.2019 privind consultarea documentaţiei şi
formularea observaţiilor (în scris) în perioada 30.09.2019 – 15.10.2019.
 Au fost invitați să participe la consultarea documentaţiei şi formularea observaţiilor toţi
proprietarii de teren afectaţi de prevederile P.U.Z, în perioada 30.09.2019 – 15.10.2019, la
sediul Primăriei Municipiului Baia Mare prin notificarea 35575 / 17.09.2019.
 Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei Baia Mare la data de 15.10.2019
2.Rezumatul problemelor, observaţiilor, rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului
de informare şi consultare:
 Nu a fost cazul
3.Modul în care iniţiatorul a rezolvat sau intenţionează să rezolve observaţiile:

Nu a fost cazul
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