
ROMÂNIA
JUDETUL BACAU

MUNICŰ’IUL QNEŞTI

Bdul Oituz r. 17, cod 601032, Tel: 0234.324.243,0234.312.340, Fax: 0234.313.911, 0234.321.869

DIRECflA URBANISM
S.U.A.T.

RAPORTUL INFORMARII ŞI CONSWrARII PUBLICIJLUI AFERENT DOCIJMENTATIEI
DE URBANISM:

PLAN URBANISTIC ZONAL
CONSTRUIRE LOCUINŢĂ INDIVIDUA~ P±1, ÎMPREJMLJIRE TEREN .1 AMEN)ĂRI

EXTERIOARE str. Silistel, mun.Qnestj

ETAPA II: ELABORARE PROPUr1ERI

În conformitate Cu prevederile Ordinului MORL nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodolgiei de
informare si si consultare a pubhculuj Cu prMre Ia elaborarea planurilor de amenajare a
teritoriuluj ~i de urbanísni ~i a HCL nr.99/30.11.2011 privind Regulamentul local de implicare a
pubiiculuí în elaborarea ~i revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului ~i de urbanism în
Municípiul Oneşti s-a întocrnit prezentul raport privind realizarea obiectivului de investitii

PLAN URBANISTIC ZONAL
CONSrRUIRE LOCUINrA INDIVIDUAIJĹ Pi-1, ÎMPREJMLJIRE TEREN ŞI AMENJÁRI

EXTERIOARE str. Siliştei, mun.Onesti

Informarea ~i consultarea publicului este obligatorie în toate fazele proceselor de elaborare sau
actualizare a Planurilor de urbanism ~i este parte integrantă a procedurií de iniţiere, elaborare,
avízare ~i aprobare a documentaţjílor de urbanism.

DATE GENERALE
OBIECTIV: PLAN URBANISŢIC ZONAL - CQNSŢRUIRE LOCUINŢĂ INDIVIDIJÄIJ

P±1, IMPREJMUIRE TEREN ~I AMENJARI EXTERIOARE str. Sili~tei,
mun.Oneşti

mun. Onesti, str. Sihstei nr. 168 , jud. Bacău ( certificat
nomenclatură stradajă nr. 52410/16.11.2021)

Zona ce urmează a fi reglementată prin PUZ ~i RW, teren nr. cad.
67166 in suprafată de 7.672,22 mp situal partIal în intravilanul
partial in extravilanijl municipiulul Qneşti

INITIATOR: Pătru Alexandru ce poate (I consultat pentru informare de către
publicul interesat Ia mail alecz_p@yahoo.com, tel.0740 283 537
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PROIECTANT: S.C.PRODOMUS S.R.L. —arh.Marian Cătuneanu ce poate U consultat
Ia tel. 0744 517 068

COMPETENTE DE APROBARE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ONESTI

RESPONSABIL INFORMARE SI CONSULTARE PUBLIC din partea Primărie Munidpiului
One~ti consilier superior Cristina ~apcă Cu înlocuitor cons.sup.Carmen Belceanu email:
urbanism@onesti.ro

PROCEDURA DE INFORMARE

Implicarea publicului în etapa ELABORARE PROPUNERI pentru documentaţia PLAN
URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE LOCUINŢA INDIVIDUALA P±1, IMPRE]MUIRE TEREN ~I
AMENJARI EXTERIOARE str. SiIi~tei, mun.One~ti , s-a desfă~urat potrivit doCumentului de
planificare nr.44026/12.08.2021, Tn perioada 28.11.2022-12.12.2022 ~i a constat în
următoarele activităţi

1. Prin adresa nr.73147/24.11.2022 dnul P~tru Alexandru solicită deClan~area procedurii de
Consultare publică privind Etapa II Elaborare propuneri PLAN URBANISTIC ZONAL -

CONSTRUIRE LOCUINŢA INDIVIDUALA P-Fl, IMPREJMUIRE TEREN SI
AMENJARI EXTERIQARE str. Silistei, mun.One~ti ~i transmite modelul de panou
(Conform legislaţie în vigoare).

2. Persoana responsabiI~ cu informarea si consultarea popuiaţiei eiaborează ANUNTUL
nr.73236/25.11.2022 privind consultarea asupra eiaborării propunerilor pentru PLAN
URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE LOCUINŢA ENDIVIDUALA P+1,
IMPREJMUIRE TEREN ~I AMENJARI EXTERIOARE str. Silistei, mun.One~ti

3. Persoana responsabil~ cu informarea si consultarea populaţiei a afi~at pe site-ui primăriei
Municipiului One~ti Tn data do 25.11.2022 anunţui privind consuitarea publiCului
ELABORARE PROPUNERI privind PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE
LOCUINTĂ INDIVIDUALĂ P±1, ÎMPREJMUIRE TEREN ~I AMENJĂRI EXTERJOARE str.
Silistei, mun.One~ti ~i documentaţia aferentă : Mernoriu Tehnic, RLU, PIan~e;

4. Persoana responsabil~ ~u informarea ~i consultarea popuiaţiei a afi~at Ia avizierul
prim~riei Munidpiuiui One~ti ,în alte 2 locatfl pe panouri stradale de afi~aj ale municipiului
Onesti anunţul si panoul întocmit în conformitate cu legislaţia în vigoare privind
Elaborare propuneri PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE LOCUINŢA INDIVIDUALA
P±1, IMPREJMUIRE TEREN SI AMENJARI EXTERIOARE str. SiIi~tei, mun.One~ti.

5. Investitorul privat iniţiator al PUZ a afişat panoul rezistent Ia intemperii întoCmit Tn
conformitate cu legislaţia în vigoare în bC vizibH Ia amplasamentul Care a generat
intenţia eIaborărü PUZ

6. S-a trimis vecinilor direcţi Cu confirmare de primire adresa nr.73239/25.11.2022 Cu
anunţul privind Consubtarea în et. II Elaborare propuneri privind PLAN URBANISTIC
ZONAL - CONSTRUIRE LOCUINŢA INDIVIDUALA P+1, IMPREJMIJIRE TEREN Ş~Z
AMENJARI EXTERIOARE str. SiIi~tei, muitOne~ti si anume : NeChita Vasile, Udrea
Viorel, Dimofte Dinu, Negoit~ Ion si Izabela, Pavăl Alexandru, Pavăl Constantin, Conciu
Tudora, Vrâncianu Gheorghit~ .

Publicul a fost invitat să transmită comentarii, observaţii şi propuneri referitoare Ia
propunerile PLAN URI3ANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE LOCUINŢA INDIVIDUALA
P+l, IMPREJMUIRE TEREN ~I AMENJĂRI EXTERIOARE str. Sili~tei,
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 autoritătii locale (Tn perioada indicată )
. comentarfl pe pagina de internet a autoiitäţii publice, www.onesti.ro sau adresa

de e-mail nrimarie~onesti.ro,, urbanism~onesti.rO .

- scrlsori prin poştă pe adresa Prim~riei municipiului One~ti, cu sediub în : bd. Oituz,
nr.17, mun. Onesti , jud. Bacău , cod 601032 ( cu data de trimitere Tn perioada
indicată).
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REZULTATELE INFORMARII ~I CONSULTĂRII PUBLŠCULUI ET.XX —ELABORARE
PROPUNERI privind elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE
LOCUINŢA INDIVIDUALA P+1, IMPRE)MUIRE TEREN ~I AMENJARI
EXTERIOARE str. Silistel, mun.Onest

În perioada indicată a nu au fost solicitări de consultare a documentaţiei a sediul Primăriei
mun. Onesti.
In perioada speciflcată, în urma procedurfl de informare ~i consultare a publicului, flu au
fost formulate observatü, propuneri, sugestii Cu privire Ia documentaţia prezentată.

Acest raport a fost întocmit ?n conformitate Cu Regulamentul local de imphcare a
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de
urbanism în ľvlunicipiul Oneşti, aprobat prin HCL nr.99/30.11.2011, care funclamentează
decizia Consiliului Local Oneşti responsabil cu aprobarea sau respingerea planului PUZ
propus, În vederea respect&H principfllor de dezvoltare urbanä durabilă.
Raportul va fi afişat pe pagina de internet a autorităţii publice, www.onesti.ro.
Raportul de informare şi consultare a publicului a fost întocmit în două exemplare, unul
pentru autoritatea publică locală şi unul pentru investitor, respectiv Pătru Alexandru .
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