Nr.1022 din 07.05.2013

RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI
pentru documentatia
,,Plan urbanistic zonal–Realizare centrală fotovoltaică şi racord electric,,

Document elaborat in conformitate cu Ordinul nr.2701/2010 emis de Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru aprobarea ,,Metodologiei de informare si
consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a
teritoriului si de urbanism”
 Persoana responsabila din partea Primariei Balaciu
Bustea Vasile –viceprimar
 Beneficiar - SC SOLAR ELECTRIC BALACIU SRL, cu sediul în municipiul
Urziceni, str.Calea Bucuresti nr.22 reprezentata de -director
 Proiectant – SC TREE SRL Craiova
Procesul de informare si consultare a publicului s-a desfasurat in conformitate cu
Regulamentul aprobat prin HCL Balaciu nr.13 din 26.08.2011.
Avand in vedere prevederile art.10 alin.2 lit.,,b” din regulament,calendarul procesului
de informare si consultare a publicului a cuprins urmatoarele etape: anuntarea intentiei de
elaborare, etapa elaborarii propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare; etapa
elaborarii propunerii finale si aprobarii si etapa monitorizarii implementarii planului aprobat.
Detalii privind tehnicile si metodele utilizate pentru a informa si consulta publicul
În conformitate cu prevederile art.35 din Ordinul 2701/2010 obligaţiile ce derivă din
procedurile specifice de informare şi consultare a publicului au fost transmise iniţiatorului
PUZ,fiind menţionate ca atare în certificatul de urbanism nr.5/07.05.2012.
Parcurgerea celor 4 etape a constat în următoarele :
I. Implicarea publicului în etapa pregatitoare
1. A fost intocmit anuntul nr.1482 din 02.04.2013 ce a fost înregistrat la Primăria
Balaciu cu nr.630/02.04.2013,ulterior afişat la punctul de informare si consultare a
cetăţenilot şi transmis pe bază de semnătură proprietarilor de teren din zona
studiată,invitand aceste persoane sa consulte documentatia si motivele care o
fundamenteaza , atât la sediul initiatorului cât şi la sediul Primariei,persoana de
contact d-nul Bustea Vasile iar pana la data de 10.04.2013 putand sa fie depuse
comentarii/observatii cu privire la acest proiect
2. La data de 10.04.2013 a fost încheiat procesul verbal cu privire la propunerile
primite.
II. Implicarea publicului in etapa elaborarii propunerilor

1. A fost postat la afisierul primariei dar si pe site-ul www.balaciu.ro anuntul

nr.793/15.04.2013 prin care publicul a fost informat asupra finalizării propunerilor
preliminare, posibilitatea, modul, perioada, locul si orarul în care se pot consulta
documentete complete ale propunerilor pentru PUZ la sediul Primariei comunei
Balaciu ,precum şi modul si locul unde se transmit observatii şi termenul până la
care se pot depune.
2. Au fost identificaţi si notificaţi proprietarii ale caror proprietăţi vor fi direct afectate
de propunerile PUZ;
3. Investitorul privat initiator al PUZ, a afişat anunţul pe panouri rezistente la
intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice, în loc vizibil la
parcela care a generat intentia elaborarii PUZ;
III. Implicarea publicului in etapa aprobarii PUZ
Informarea si consultarea publicului in etapa aprobarii PUZ se face cu respectarea
prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică si a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
Astfel prin anuntul de intenţie nr.1044/09.05.2013 a fost adusa la cunoştinta
publicului anuntul privind inscrierea proiectului de hotărâre pe ordinea de zi a
şedinţei din luna iunie 2013.
Prezentul raport a fost intocmit in conformitate cu Regulamentul local al comunei
Balaciu privind implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si
,dupa publicarea
lui,fundamenteaza decizia consiliului local de adoptare sau neadoptare a
planului de urbanism la care se refera.

p.Compartiment urbanism
Bustea Vasile

