
Nr. 26977 din 14.02.2023 

 

REZULTATELE INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI 

Etapa 2 – etapa elaborării propunerilor P.U.Z.  și R.L.U. aferent: „ construire locuință P+M și împrejmuire 

teren”,  

- Amplasament: Aleea Fluierași, nr. 3,  

- Înscris în Cartea Funciară: CF/NC 68717,  

- Initiator: persoană fizică., 

- Elaborator: S.C. H’ART STUDIO S.R.L., 

- Coordonator proiect: Urb. C.Arh. Mihai Mihailescu 

Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi consulta publicul , 

           În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2501/30.12.2010 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 22.11.2022-06.12.2022  s-a desfăşurat consultarea şi informarea publicului; 

-În data de 22.11.2022  a fost publicat anunţul cu privire la propunerea Plan Urbanistic Zonal și 

Regulament local de urbanism aferent  - „construire locuință P+M și împrejmuire teren”, Aleea Fluierași, nr. 

3, CF/NC nr.: 68899, Inițiator: persoană fizică, Proiectant: S.C. H’ART STUDIO S.R.L. –  urbanist 

coordonator cu drept de semnătură arh. urb. Mihai Mihailescu,  simultan prin următoarele metode:  

a. anunțuri afișate la sediul autorității publice, accesibile tuturor cetățenilor 22.11.2022-06.12.2022;  

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

Urbanistice începând cu 22.11.2022;  

c. afișarea pe 1 panou amplasat de către iniţiatorul documentaţiei de urbanism pe parcela care a generat 

P.U.Z. 

d. notificări scrise expediate în data de 22.11.2022 prin Poșta Română proprietarilor imobilelor direct 

învecinate. 

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

-După data de 22.11.2022 nu s-au înregistrat sesizări privind propunerile documentației.  

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

14.02.2023 

   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 a IIa – etapa elaborării P.U.Z. și R.L.U. aferent, această etapă 

a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare pentru documentaţia Plan Urbanistic Zonal și 

Regulament de urbanism aferent  - construire locuință P+M și împrejmuire teren”, Aleea Fluierași, nr. 3, 

CAD/CF 68717, inițiator persoană fizică; proiectant S.C. H’ART STUDIO S.R.L., coordonator proiect: Urb. . 

C.Arh. Mihai Mihailescu. 
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