Nr._________din____________2012

RAPORT
DE INFORMARE ŞI CONSULTARE A PUBLICULUI
Privind avizarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu
„Amenajare cimitir ”, str. Eternitatii nr. 4
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 - „Amenajare cimitir ”
- Nr.de înregistrare : 5955/14.03.2012
- Amplasament : str. Eternitatii nr. 4
- Beneficiar : Anghelache Ionel si Anghelache Elena
- Proiectant : S.C. NORD PROIECT S.A. BOTOSANI
Informarea şi consultarea publicului s+a desfăşurat astfel :
1. Afişarea pe 1 panou amplasat de către iniţiatorul documentaţiei de urbanism pe parcela
care a generat P.U.D.-ul
2. S-au expediat prin Poşta Română anunţuri cu privire la Plan Urbanistic de Detaliu –
„Amenajare cimitir ” , str. Eternitatii nr. 4 proprietarilor parcelelor învecinate , un număr
de noua adrese poştale
3. În perioada 13.02.2012 – 27.02.2012 s-a desfăşurat consultarea şi informarea publicului cu
privire la această documentaţie
4. Documentaţia a putut fi consultată la sediul administraţiei publice , Instituţia Arhitect Şef Serviciul urbanism din Calea Naţională nr.101 (fosta Casa Cărţii)
5. In urma notificarilor trimise , s-au primit la sediul Primariei mun. Botosani , serviciul
Urbanism , 7 obiectiuni de la proprietarii parcelelor invecinate terenului care face obiectul
documentatiei de urbanism , privind :

- amplasarea locurilor de veci la 3,0 m fata de limita de proprietate ;
- afectarea apei freatice ;
- inexistenta caii de acces dintre capela cimitirului Eternitatea si terenul proprietate
care face obiectul documentatiei de urbanism .
Beneficiarul a fost instiintat de obiectiunile primite , a modificat documentatia de
urbanism in sensul restrangerii terenului destinat amenajarii locurilor de veci in asa fel
incat se mentine pe latura de Sud o distanta de 50,0 m fata de limita de proprietate
conform Ordinului ministrului sanatatii , iar pe latura de Est beneficiarul a obtinut acord
notarial al proprietarului terenului invecinat , pentru amenajare locuri de veci la distanta
de 3,0 m . In ceea ce priveste obiectiunea privind apa freatica , documentatia prevede
realizarea unui sistem de drenaj pentru preluarea apelor freatice in exces si deversarea lor
in reteaua de canalizare existenta in zona . De asemenea , beneficiarul a renuntat la
folosirea caii de acces dintre capela cimitirului Eternitatea si parcela proprietate ,
folosindu-se de accesul din str. Eternitatii , conform plansei nr. A3 – Reglementari
urbanistice .
Proprietarii parcelelor invecinate cu terenul care face obiectul documentatiei de urbanism
au fost instiintati de Primaria mun. Botosani prin serviciul Urbanism de modificarile facute
in documentatia de urbanism , cu posibilitatea comunicarii punctului de vedere in
teremen de 5 zile .
Rezultatele informării şi consultării au fost afişate pe site-ul oficial www.primariabt.ro
în data de 20.09.2012 .
6. După data de 20.09.2012 nu s-au înregistrat sesizări 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. , această etapă a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare pentru
documentaţia Plan Urbanistic de Detaliu – „ Amenajare cimitir ” str. Eternitatii nr. 4 , beneficiar
Anghelache Ionel si Anghelache Elena , proiectant S.C. NORD PROIECT S.A.
Arhitect Şef ,
DAN SANDU
Şef serviciu ,
LUMINIŢA MIHAELA ANTOCHE

Consilier ,
ANA MURARIU

