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REZULTATELE INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI 

 

Etapa 1 – etapa pregătitoare P.U.D. : 
- P.U.D. – „amenajare terasă estivală” 

- Amplasament: Pietonalul Unirii, adiacent spațiului comercial nr. 3, Aleea Maxim Gorki 

nr.19, sc. A, parter, mun. Botoșani 

- Înscris în Cartea Funciară: CF/NC 50002, CF/NC 67422-C1-U100 

- Initiator: S.C. CONDECOR ART S.R.L.,    

- Elaborator: S.C. ArhiDesign Center S.R.L., 

- Coordonator proiect: URB. arh. Mihai Tulbure 

 

Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi consulta publicul , 

           În conformitate cu prevederile Ordinului 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, a 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, a Legii nr. 350/6.07.2001 privind amenajarea teritoriului 

şi urbanismul (actualizată), vă aducem la cunoştinţă rezultatele informării şi consultării 

publicului: 

- În perioada 01.07.2022 - 10.07.2022 s-a desfăşurat consultarea şi informarea publicului; 

- În data de 01.07.2022 a fost publicat anunţul cu privire la propunerea P.U.D. „amenajare 

terasă estivală”, Pietonalul Unirii, adiacent spațiului comercial nr. 3, Aleea Maxim Gorki nr.19, 

sc. A, parter, mun. Botoșani, CF/NC 50002, CF/NC 67422-C1-U100, inițiator CONDECOR 

ART; proiectant S.C. ArhiDesign Center S.R.L., coordonator proiect: URB. arh. Mihai Tulbure, 

pe site-ul Primăriei municipiului Botoşani, www.primariabt.ro, a fost afișat pe un panou 

rezistent la intemperii, pe amplasamentul ce a generat PUD-ul;  
-  Nu au fost depuse sesizări referitoare la documentaţia de urbanism P.U.D „amenajare terasă 

estivală”, Pietonalul Unirii, adiacent spațiului comercial nr. 3, Aleea Maxim Gorki nr.19, sc. A, 

parter, mun. Botoșani, CF/NC 50002, CF/NC 67422-C1-U100, inițiator CONDECOR ART; 

proiectant S.C. ArhiDesign Center S.R.L., coordonator proiect: URB. arh. Mihai Tulbure. 
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