Nr._________din____________2014

REZULTATELE INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI
Etapa 1 – etapa pregătitoare P.U.D. :
-

P.U.D. – Construire locuinţa P + M , racorduri utilităţi şi împrejmuire teren
Amplasament : str. Drumul Tătarilor nr. 60 A
Beneficiari : ANGHELUŞ ADINA MARIA
Proiectant : S.C. GENERAL PROIECT MANAGEMENT S.R.L.

Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi consulta publicul ,
În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2701/30.12.2010 pentru aprobarea
Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea
planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism , a H.C.L. nr.223/28.07.2011 privind
aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor
de urbanism şi amenajare a teritoriului , a Legii nr.350/6.07.2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul (actualizată) , vă aducem la cunoştinţă rezultatele informării şi
consultării publicului :
-

-

-

-

În perioada 29.04.2014 – 08.05.2014 s-a desfăşurat consultarea şi informarea publicului
În data de 29.04.2014 a fost publicat anunţul cu privire la propunerea P.U.D. Construire
locuinţa P + M , racorduri utilităţi şi împrejmuire teren , amplasament str. Drumul
Tătarilor nr. 60 A , beneficiar Angheluş Adina Maria , pe panou , pe site-ul Primăriei
municipiului Botoşani , www.primariabt.ro
Documentaţia a fost consultată de doi proprietari ai parcelelor învecinate cu terenul
care face obiectul prezentei documentaţii de urbanism , domnul Babiuc Marius Ciprian
şi domnul Hălăucă Victor .
Ei au solicitat redimensionarea căii de acces situată la Vest de parcela proprietarului
Angheluş Daniel , prin adresele înregistrate cu nr. 11837/08.05.2014 şi
11838/08.05.2014 .
În urma verificărilor , am constatat că obiecţiunile nu sunt întemeiate.
Domnii Babiuc Marius Ciprian şi Hălăucă Victor au fost informaţi prin adresele nr.
11837/11.07.2014 şi 11838/11.07.2014 .
Am declarat procedura de consultare a publicului încheiată .
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