
Nr. 19998 din 17.10.2022 

 

REZULTATELE INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI 

 

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

 

 -    Plan Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent  - Reconfigurare si modernizare 

spatiu public urban (amenajare parcare, spatii verzi, spatii de joaca, zone de odihna, amenajare circulatii 

publice-pietonale si carosabile),  
 

-  Amplasament: strada Primăverii,  nr. 5, 7, 9, CF/CAD nr. 69392, 69027, 54972 , 65713, 67678, 

66338, 68171, 66383, 67963, 65258, 69028, 62800,  67683, 63827, 69275, 67692, 66967, 

56385, 69276, 66761, 69030, 64259, 57676, 67184, F 64896, 67574, 65557, 62520 

- Inițiator : : Municipiul BOTOȘANI  

- Proiectant : S.C. STRUCTURAL ENGINEERING DEVELOPMENT S.R.L. 

- urbanist coordonator cu drept de semnătură arh.: urb. Tulbure Mihai 

 

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 05.09.2022-17.10.2022 s-a desfăşurat consultarea şi informarea publicului; 

  -   În data de 05.09.2022a fost publicat anunţul cu privire la propunerea Plan Urbanistic Zonal și 

Regulament local de urbanism aferent  - „reconfigurare si modernizare spatiu public urban 

(amenajare parcare, spatii verzi, spatii de joaca, zone de odihna, amenajare circulatii publice-pietonale 

si carosabile)”  str. Primăverii,  nr. 5, 7, 9, CF/CAD nr. 69392, 69027, 54972 , 65713, 67678, 66338, 

68171, 66383, 67963, 65258, 69028, 62800,  67683, 63827, 69275, 67692, 66967, 56385, 69276, 

66761, 69030, 64259, 57676, 67184, F 64896, 67574, 65557, 62520, Inițiator MUNICIPIUL 

BOTOȘANI, Proiectant: S.C. STRUCTURAL ENGINEERING DEVELOPMENT S.R.L. –  urbanist 

coordonator cu drept de semnătură arh. urb. Tulbure Mihai,  

Informarea s-a desfășurat  simultan prin următoarele metode:  

a) anunțuri afișate la sediul autorității publice, accesibile tuturor cetățenilor 05.09.2022-20.09.2022  ;  

b) anunț publicat pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Botoșani, secțiunea Urbanism -

Planuri Urbanistice, începând cu 05.09.2022 ;  

c) afișare pe 2 panouri amplasate de către iniţiatorul documentaţiei de urbanism pe parcela care a 

generat P.U.Z. 

d) notificări scrise expediate prin Poşta concesionarilor parcărilor acoperite, Asociațiilor de proprietari 

din zonă, vecinilor afectați  – la 79  adrese poştale în data de 05.09.2022 si catre alte grupuri țintă 

identificate pe parcursul procedurii de informare și consultare a publicului la 7 adrese postale in 

data de 08.09.2022 , respectiv 29.09.2022 

e) afișare de notificări la intrarea scărilor de bloc-locuințe colective, direct învecinate cu terenul 

studiat, la adresele din  str Primăverii nr. 5,7,9 și Aleea Prieteniei nr.2 începând cu data de 

05.09.2020 



f) afișare de notificări pe  parcările acoperite (edificate pe  terenul proprietate a municipiului 

Botoşani) aflate în zona liceului Mihai Eminescu - strada Primăverii,  nr. 5, 7, 9 in data de 

04.10.2022. 

 

-  Au fost depuse observații referitoare la documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal și 

Regulament local de urbanism aferent  - „reconfigurare si modernizare spatiu public urban (amenajare 

parcare, spatii verzi, spatii de joaca, zone de odihna, amenajare circulatii publice-pietonale si carosabile)”  

str. Primăverii,  nr. 5, 7, 9  de către o parte dintre concesionarii parcărilor acoperite , din partea unor locatari 

din blocurile de locuințe colective  invecinate, de asociația de proprietari nr.16 ,  precum și de către o 

societate comercială, proprietară a unei parcări acoperite și a terenului aferent ,   prin care s-au formulat 

obiecțiuni în data de 12.09.2022, 13.09.2022, 14.09.2022, 15.09.2022, 16.09.2022, 19.09.2022, 20.09.2022, 

29.09.2022,03.10.2022.   

- Au fost  trimise punctele de vedere din partea administrației publice locale emitente asupra celor 

semnalate,  inregistrate la nr. 21799/04.10.2022, la nr  22045/04.10.2022 ( către repr. locatarilor blocurilor 

din str. Primăverii nr.5,7,9, și aleea Prieteniei nr.2, semnatari ai petiției nr. 2204 din 14.09.2022), la nr. 

21613/04.10.2022, 22262/04.10.2022, 21926/04.10.2022 22724/11.10.2022, 23279/17.10.2022, 

23845/17.10.2022, 22471/17.10.2022. 

 

- În urma procedurii de informare și consultare a publicului concluzionăm faptul că s-au transmis 

răspunsurile inițiatorului la problemele semnalate de persoanele interesate,  în conformitate cu raportul de 

informare și consultare a publicului ce însoțește documentația analizată - Plan Urbanistic Zonal și 

Regulament local de urbanism aferent  - „Reconfigurare si modernizare spatiu public urban (amenajare 

parcare, spatii verzi, spatii de joaca, zone de odihna, amenajare circulatii publice-pietonale si carosabile)”  

str. Primăverii,  nr. 5, 7, 9, CF/CAD nr. 69392, 69027, 54972 , 65713, 67678, 66338, 68171, 66383, 67963, 

65258, 69028, 62800,  67683, 63827, 69275, 67692, 66967, 56385, 69276, 66761, 69030, 64259, 57676, 

67184, F 64896, 67574, 65557, 62520, Inițiator MUNICIPIUL BOTOȘANI, Proiectant: S.C. 

STRUCTURAL ENGINEERING DEVELOPMENT S.R.L. –  urbanist coordonator cu drept de semnătură 

arh. urb. Tulbure Mihai.    

                                                           

 

 

  Arhitect Şef , 

                                                     ALEXANDRU AGAVRILOAE 

 

 

 

                 Şef serviciu ,                                                                         Consilier superior, 

  LUMINIŢA MIHAELA ANTOCHE                                                     MIHAELA SFETCU 

  

  


