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Nr. 17469 din 15.07.2020
RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI
privind Planul Urbanistic Zonal pentru “INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILANUL
MUNICIPIULUI BAIA MARE, PARCELARE, REALIZARE ANSAMBLU DE LOCUINȚE ȘI DOTĂRISERVICII AFERENTE, AMENAJĂRI INCINTE, ÎMPREJMUIRI, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE
UTILITĂȚI, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Valea Borcutului nr. F.N.
Iniţiator: BULZAN DUMITRU GHEORGHE
Proiect: 101 din 2017
Elaborator: S.C. FILIP S CONCEPT S.R.L
Urbanist cu drept de semnătură: Arh. Urb. Filip Ionuț
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 publicat de către beneficiar în ziarul local Graiul Maramureșului, anunţul privind intenția
de elaborare a documentaţiei de urbanism
 Investitorul privat iniţiator al PUZ a afişat anunţul pe panou rezistent la intemperii, cu
caracteristici stabilite prin procedurile specifice, în loc vizibil la parcela care a generat intenţia
elaborării PUZ;
 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 Iun 2020 privind consultarea documentaţiei şi
formularea observaţiilor (în scris) în perioada 30.06.2020-15.07.2020 .
2.Rezumatul problemelor, observaţiilor, rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului
de informare şi consultare:
 Nu s-au înregistrat observații.
3.Modul în care iniţiatorul a rezolvat sau intenţionează să rezolve observaţiile:
 Nu a fost cazul.
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