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Nr. 29931 din 15.03.2023 

 

REZULTATELE INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI 

Etapa 2 – etapa pregătitoare P.U.Z. și R.L.U. aferent: 

- Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent - întocmire P.U.Z.+R.L.U. pentru 

“restaurare monument istoric „CASA JEAN GOILAV” și construire locuințe colective D+P+4E (5E, 6E 

retras), cu spații comerciale la parter”, 

- Amplasament: str. Mihail Kogălniceanu, nr.12, mun. Botosani, CD/CF69112 

- Inițiator: SC BOLD - IMPEX SRL 

- Proiectant: S.C. ABS-BUILD SYSTEM S.R.L.,  

- Coordonator urbanism: Arh. Florin Mrejeru 

 

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 : 

 
Informarea şi consultarea publicului s-a desfăşurat astfel : 

1. Perioada stabilită pentru consultarea și informarea publicului cu privire la această documentaţie este 

13.02.2023 – 27.02.2023. 

2. Documentaţia a putut fi consultată la sediul administraţiei publice, Instituţia Arhitect Şef -Serviciul 

urbanism din Calea Naţională nr.101 (fosta Casa Cărţii) şi pe site–ul primariei www.primariabt.ro, 

secţiunea „primaria-planuri urbanistice”. 

3. Afişarea pe panouri amplasate de către iniţiatorul documentaţiei de urbanism pe parcela care a generat 

P.U.Z.-ul. 

4. Nici o persoană nu a solicitat consultarea documentaţiei la sediul administraţiei publice. 

5. După data de 13.02.2023 nu s-au înregistrat sesizări privind propunerile documentației. 

6. Rezultatele informării şi consultării au fost afişate pe site-ul oficial  www.primariabt.ro în data de 

15.03.2023. 
 

Având în vedere că s-au respectat procedurile prevăzute de  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, corespunzător Etapei 2 – etapa elaborării P.U.Z. şi R.L.U. aferent, “restaurare monument istoric 

„CASA JEAN GOILAV” și construire locuințe colective D+P+4E (5E, 6E retras), cu spații comerciale la parter”, 

str. Mihail Kogălniceanu, nr.12, mun. Botosani, CD/CF69112, inițiator SC Bold - Impex SRL, proiectant: S.C. 

ABS-BUILD SYSTEM S.R.L., coordonator urbanism: Urb. Arh.  Florin Mrejeru.                                                 

                                                                     

Arhitect Şef , 

Arh. ALEXANDRU AGAVRILOAE 

                 

             

     Şef serviciu ,                                                                             Consilier superior, 

 Ing. LUMINIŢA MIHAELA ANTOCHE                                          Arh. LĂCRĂMIOARA PARTENIE 
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