Nr. 31776 din 21.01.2019

RAPORT
DE INFORMARE ŞI CONSULTARE A PUBLICULUI
Privind avizarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu
„CONSTRUIRE HALA PARTER - REPARAȚII AUTO”,
Str. Adrian Adamiu, nr. 3, CF/NC 65615,
Având în vedere Ordinul 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 ;
Având în vedere procedura prevăzută în 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 ;
Se întocmeşte Raportul informării şi consultării publicului , Etapa 1 – etapa pregătitoare P.U.D. :
-

Plan Urbanistic de Detaliu - „ construire hala parter - reparații auto”,
Nr. de înregistrare : 31776/17.12.2018
Amplasament : Str. Adrian Adamiu, nr. 3, CF/NC 65615
Inițiator: BRUMARIU Silviu Vasile
Proiectant : S.C. CONCEPT S.R.L., coordonator proiect: URB. Arh. Dan Octavian BOTEZ

Informarea şi consultarea publicului s-a desfăşurat astfel :
1. În perioada 1 s-a desfăşurat consultarea şi informarea publicului cu privire la această documentaţie.
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 1 panou amplasat de către iniţiatorul documentaţiei de urbanism pe parcela care a generat
P.U.D.-ul.
4. Nu au fost transmise notificări motivat de încadrarea directă a imobilului studiat, pe toate laturile, de
teren proprietate publică și/sau privată aparținând Municipiului Botoșani;
5. În data de 03.01.2019 a fost înregistrată cu nr.1017/03.01.2019 o scrisoare cu privire la propunerea
P.U.D. „construire hala parter - reparații auto”, Str. Adrian Adamiu, nr. 3, CF/NC 65615, din partea
unei persoane domiciliate în zonă; principalele observații conținute de scrisoare sunt legate de :
- neîncadrarea corectă a amplasamentului privind regimul economic
- starea tehnică a străzii de acces – drum înfundat, fără îmbrăcăminte asfaltică (drum
pietruit), fără echipare tehnico-edilitară privind colectarea apelor pluviale
- faptul că pe amplasamentul respectiv sunt parcate “permanent un număr variabil de
autoturisme” ;
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- considerația că numărul de parcaje raportat la funcțiunea propusă, prevăzute în
interiorul proprietății private, sunt insuficiente iar prin edificarea obiectivului propus ar perturba
major traficul din zonă.
În data de 10.01.2019 s-a transmis către semnatarul scrisorii, răspunsul motivat din partea
inițiatorului documentației.
6. În data de 14.01.2019, același semnatar a formulat o nouă scrisoare, cu nr. de înregistrare
2049/15.01.2019, prin care sunt comunicate aceleași principale observații, astfel că i s-a transmis
scrisoarea răspuns nr.31773/16.01.2019 din partea Primăriei Municipiului Botoșani, prin care-i
comunicăm menținerea punctului de vedere transmis anterior, precum și unele precizări privind
Certificatul de urbanism favorabil emis în scopul realizării investiției, și privind numărul minim
de parcaje necesare pentru un astfel de obiectiv, conform legislației în vigoare.
7. În perioada de consultare și informare a publicului 18.12.2018-28.12.2019 nu au fost depuse
sesizări referitoare la documentaţia de urbanism P.U.D. „ construire hala parter - reparații
auto”, Str. Adrian Adamiu, nr. 3, CF/NC 65615, inițiator BRUMARIU Silviu Vasile; proiectantS.C. CONCEPT S.R.L., coordonator proiect: URB. Arh. Dan Octavian BOTEZ,
8. Rezultatele informării şi consultării au fost afişate pe site-ul oficial www.primariabt.ro în data de
21.01.2019.
9. După data de 18.12.2018 nu s-au înregistrat sesizări pertinente, sau solicitări de organizare a unei
dezbateri publice.
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 1 – etapa pregătitoare P.U.D. „CONSTRUIRE
HALA PARTER - REPARAȚII AUTO”, Str. Adrian Adamiu, nr. 3, CF/NC 65615, inițiator
BRUMARIU Silviu Vasile; proiectant- S.C. CONCEPT S.R.L., coordonator proiect: URB. Arh. Dan
Octavian BOTEZ.
Arhitect Şef ,
DAN SANDU

Şef serviciu ,
Ing. LUMINIŢA MIHAELA ANTOCHE

Consilier principal,
Arh. LĂCRĂMIOARA PARTENIE
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