
ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU

MUNICIPIUL ONEŞTI

r B-dul Oitu r 7 d 601032, Tel: 0234.324.243, 0234.31 2.340, Fax: 0234.31 3.911, 0234.321.869
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DIRECŢIA URBANISM
S.U.A.T.

RAPORTUL INFORMARII ŞI CONSULTARII PUBLICULUI AFERENT DOCUMENTAŢIEI
DE URBANISM:

PLAN URBANISFIC ZONAL
MODIFICARE LIMITĂ INTRAVILAN, CONSTRUIRE LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ, ANEXĂ

GOSPODĂREASCĂ ~I BRANŞAMENTE UTILITĂŢI
str. George Enescu, nr.11A, mun.One~ti

ETAPA II: ELABORARE PROPUNERI

În conformitate CU prevederile Ordinului MDRL nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodolgiei de
informare ~i ~i consultare a publicului Cu privire Ia elaborarea planurilor de amenajare a
teritoriului şi de urbanism ~i a HCL nr.99/30.11.2011 privind Regulamentul local de implicare a
publicului în elaborarea ~i revizuirea planurilor de amenajare a teritoriulul ~i de urbanism în
Municipiul Qne~ti s-a întocmit prezentul raport privind realizarea obiectivului de investiţii

PLAN URBANISTIC ZONAL
MODIFICARE LIMITĂ INTRAVILAN1 CONSTRUIRE LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ, ANEXA

GOSPODĂREASCA ~I BRANŞAMENTE UTILITĂŢI
str. George Enescu, nr.11A, mun.One~ti

Informarea ~i consultarea pubbcului este obligatorie în toate fazele proceselor de elaborare sau
actualizare a Planurilor de urbanism ~i este parte integrantă a procedurü de iníţiere, elaborare,
avizare ~i aprobare a documentaţülor de urbanism.

DATE GENERALE
OBIECTIV: PLAN URBANISTIC ZONAL MODIFICARE LIMITĂ INTRAVILANS

CONSTRUIRE LQCUINŢĂ INDIVIDUALĂ, ANEXA GOSPODĂREASCA
~I BRANŞAMENTE UTILITAŢI, str. George Enescu, nr.11A,
mun.One~ti

AMPLASAMENTI mun. One~ti, str. George Enescu nr.11A, jud. Bacău
Teritoriul studiat prin PUZ are o suprafaţa totala de 2.036 mp se află
partial în intravilanul partial în extravilanul municipiului One~ti ~i
face parte din - U.T.R. nr. 18 — zonă exclusiv rezidenţială cu
locuinţe de tip rural .

Zona ce urmeaza a fi reglementata prin PUZ ~i RLU aferent, este
constituita din parcela cu nr. cad. 62561 în suprafaţă de 2.036 mp
(măsurată).
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INIŢIATOR: titularul ceitificatului de urbanism nr. 84/20.04.2022, RĂILEANU
CORNEL, ce poate fi consultat pentru informare de cätre publicul
interesat a telefon 0754 616 945

PROIECTANT: Birou individual de arhitectură “EUGENIA Beuran “din mun. Bacău
reprezentat de c.arh.urb.Eugenia Beuran ,

eugenîabeuran@gmail.com

COMPETENŢE DE APROBARE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ONEŞTI

RESPONSABIL INFORMARE ~I CONSULTARE PUBLIC din partea Primărie Municipiului
Onesti consilier superior Cristina Sapcă cu înlocuitor cons.sup.Carmen Belceanu email:
urbanism@onesti.ro

PROCEDURA DE INFORMARE

Implicarea publicului în etapa ELABORARE PROPUNERI pentru documentaţia PLAN
URBANISTIC ZONAL MODIFKARE LIMITA INTRAVILAN, CONSTRUIRE LOCUINŢA INDIVIDUALA,
ANEXA GOSPODAREASCA ŞI BRANSAMENTE UTILITĂTI, str. George Enescu, nr.11A, mun.One~ti
, s-a desfăsurat potrivit documentuiui de pianificare nr.60408/1O.10.2022, în perioada
28.11.2022-12.12.2022 ~i a constat în următoarele activităţi

1. Prin adresa nr.73109/24.11.2022 dnul Răileanu Cornel solicitä declan~area procedurü de
consultare publică privind Etapa II Elaborare propuneri PLAN URBANISTIC ZONAL
MODIFICARE LIMITĂ INTRAVILAN, CONSTRUIRE LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ,
ANEXA GOSPODAREASCA ŞI BRANŞAMENTE UTILITĂŢI, str. George Enescu,
nr.11A, mun.Onesti ~i transmite modelul de panou (conform legislatie în vigoare);

2. Persoana responsabilă cu informarea si consultarea populaţiei elaborează ANUNTUL
nr.73235/25.11.2022 privind consultarea asupra elaborării propunerilor pentru PLAN
URBANISTIC ZONAL MODIFICARE LIMITĂ INTRAVILAN, CONSTRUIRE
LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ, ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ ~I BRANŞAMENTE
UTILITAŢI, str. George Enescu, nr.11A, mun.One~ti;

3. Persoana responsabilă cu informarea ~i consuitarea populaţiei a afi~at pe site-ui primăriei
Municipiului One~ti în data de 25.11.2022 anunţul privind consuitarea publicului
ELABORARE PROPUNERI privind PLAN URBANISTIC ZONAL MODIFICARE LIMITA
INTRAVILAN, CONSTRLJIRE LOCUINTA INDIVIDUALĂ, ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ ~i
BRANŞAMENTE UTILITATI, str. George Enescu, nr.11A, mun.One~ti ~i documentaţia
aferentă ; Memoriu Tehnic, RLU, Planse;

4. Persoana responsabiiă cu informarea ~i consultarea popuiaţiei a af]~at ia avizierui
primăriei Munidpiului One~ti ,în alte 2 Iocaţii pe panouri stradale de af]~aj ale municipiului
One~ti anunţui ~i panoui întocmit în conformitate cu legislatia în vigoare privind
Elaborare propuneri PLAN URBANISTIC ZONAL MODIFICARE LIMITA INTRAVILAN,
CONSTRUIRE LOCUINŢA INDIVIDUALA, ANEXA GOSPODAREASCA ~I BRANŞAMENTE
UTILITAŢI, str. George Enescu, nr.11A, mun.One~ti;

5. Investitorul privat iniţiator al PUZ a afişat panoul rezistent a intemperH întocmit în
conformitate cu legislatia în vigoare în bc vizibil Ia ampiasamentul care a generat
intenţia elahorărH P117

6. S-ą trimis vecinilor đirecţi cu confirmare de primire adresa nr.73237/25.11.2022 cu
anunţul privind consultarea în et. II Elaborare propuneri privind PLAN URBANISTIC
ZONAL MODIFICARE LIMITA INTRAVILAN~, CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA,
ANEXA GOSPODAREASCA ŞI BRANŞAMENTE UTILITAŢI, str. George Enescu, nr.11A,
mun.One~ti ~l anume ; Togea loan, Chelmuş Gheorghe, CheImu~ Nicolae, Stănoiu Maria,
Stănoiu Gheorghe.

7. Pubľcul a fost invitat să transmită comentarii, observaţii şi propuneri referitoare Ia
propunerile PLAN URBANISTIC ZONAL MODIFICARE LIMITA INTRAVILAN, CONSTRUIRE
LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ, ANEXĂ GOSPODAREASCA ~I BRANŞAMENTE UTILITAŢI, str.
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George Enescu, nr.11A, mun.One~ti începând Cu data afi~ării, către Primăria municipiului
One~ti, Cu sediul în bd. Oituz, nr.17, mun. One~ti , jud. Bacău, cod 601032 prin :

- scrisori depuse Ia registratură autorităţii locale (in perioada indicată )
- comentarfl pe pagina de Internet a autorităţil publice, www.onesti.ro sau adresa

de e-mail Drimarie@onesti.ro1, urbanism~onesti.ro .

- scrisori prin poştă pe adresa Primăriei municipiulul Qne~ti, cu sediul în : bd. Oituz,
nr.17, mun. Onesti , jud. Bac~u , cod 601032 ( Cu data de trimitere în perioada
indicată).

REZULTATELE INFORMARII ~I CONSULTĂRII PUBLICULUI ET.II —ELABORARE
PROPUNERI privind eiaborare PLAN URBANISTIC ZONAL MODIFICARE
LIMITA INTRAVILAN, CONSTRUIRE LOCUINŢA INDIVIDUALA, ANEXA
GOSPODAREASCA SI BRANSAMENTE UTILITAŢI, str. George Enescu, nr.11A,
mun.One~ti
În perioada indicată a nu au fost solicitări de consultare a documentaţiei a sediul Primăriei
mun. Qne~ti.
In perioada specificată, Tn urma procedurii de nformare ~i consultare a publicului, flu au
fost formulate observaţii, propuneri, sugestH Cu privire Ia documentaţia prezentată.

Acest raport a fost întocmit Tn conformitate cu Regulamentul local de implicare a
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de
urbanism in Municipiul Oneşti, aprobat prin HCL nr.99/30.11.2011, care fundamentează
decizia Consiliului Local Oneşti responsabil cu aprobarea sau respingerea planului PUZ
propus, în vederea respectărfl principfllor de dezvoltare urbanä durabilă.
Raportul va fÍ afişat pe pagina de Internet a autorităţü publice, www.onesti.ro.
Raportul de informare şi consultare a publicului a fost întocmit Tn două exemplare, unul
pentru autoritatea public~ locală şi unul pentru investitor, respectiv Răileanu Cornel .
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