
Nr. 9578 din 09.06.2022 

 

REZULTATELE INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI 

 

Etapa 2 – etapa elaborării P.U.Z.  și R.L.U. aferent: 

 

 -    Plan Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent  - Dezvoltare zonă rezidenţială – 

construire locuinţe colective S+P+4/5(*5retras), amenajări exterioare, împrejmuire teren, 

branşamente utilităţi, organizare de şantier”,  
 

-  Amplasament: strada Războieni nr. 2, 4 şi 5, CF/CAD 68803, 51547, 68582 

- Inițiator : S.C. PROFI IZO.BEK S.R.L. 

- Proiectant : S.C. MA-DA PROIECT S.R.L. 

- urbanist coordonator cu drept de semnătură arh. urb. Dan Octavian BOTEZ 

 

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 20.04.2022-05.05.2022 și 20.04.2022- 30.04.2022 s-a desfăşurat consultarea şi 

informarea publicului; 

-   

-   În data de 20.04.2022 a fost publicat anunţul cu privire la propunerea Plan Urbanistic Zonal și 

Regulament local de urbanism aferent  - „Dezvoltare zonă rezidenţială – construire locuinţe colective 

S+P+4/5(*5retras), amenajări exterioare, împrejmuire teren, branşamente utilităţi, organizare de 

şantier”  str. strada Războieni nr. 2, 4 şi 5, CF/CAD 68803, 51547, 68582, Inițiator: S.C. PROFI 

IZO.BEK S.R.L., Proiectant: S.C. MA-DA PROIECT S.R.L. –  urbanist coordonator cu drept de 

semnătură arh. urb. Dan Octavian BOTEZ,  simultan prin următoarele metode:  

a) anunțuri afișate la sediul autorității publice, accesibile tuturor cetățenilor 20.04.2022-05.05.2022;  

b) anunț publicat pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Botoșani, secțiunea Planuri 

Urbanistice începând cu 20.04.2022;  

c) afișare pe 1 panou amplasat de către iniţiatorul documentaţiei de urbanism pe parcela care a generat 

P.U.Z. 

d) notificări scrise expediate în data de 20.04.2022 prin Poșta Română proprietarilor imobilelor direct 

învecinate, si catre alte grupuri țintă identificate pe parcursul procedurii de informare și consultare a 

publicului la 3 adrese postale in data de 02.05.2022 , respectiv 11.05.2022 

e) afișare de notificări la intrarea scărilor de bloc-locuințe colective, direct învecinate cu terenul 

studiat, la adresele str  D. Negreanu, nr.8, Sc A, Sc. B, Sc. C si ,  str  D. Negreanu, nr.8, Sc A, Sc. 

B, începând cu data de 11.05.2022. 

-  Au fost depuse observații referitoare la documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal și 

Regulament local de urbanism aferent  - „Dezvoltare zonă rezidenţială – construire locuinţe colective 

S+P+4/5(*5retras), amenajări exterioare, împrejmuire teren, branşamente utilităţi, organizare de şantier”  



strada Războieni nr. 2, 4 şi 5, CF/CAD 68803, 51547, 68582  de către proprietarii locuintelor unifamiliale 

din str. Victoriei nr. 28 si proprietara locuintei unifamiliale din str. Armeană nr. 5 Răspunsurile din partea 

inițiatorului la observațiile primite au fost expediate prin adresele nr. 10940/05.05.2022 și 

10940/05.05.2022.   

- Proprietara locuintei unifamiliale din str. Armeană nr. 5,  a revenit cu  obiecțiuni în data de 

23.05.2022, impreuna cu părtile  notificate ulterior prin adresele nr.9578/11.05.2022. A fost  trimis punctul 

de vedere asupra celor semnalate din partea administrației publice locale emitente inregistrat la nr. 

9578/11.05.2022. 

 

- În urma procedurii de informare și consultare a publicului concluzionăm faptul că s-au transmis 

răspunsurile inițiatorului la problemele semnalate de persoanele interesate,  cât și punctul de vedere al 

Primăriei Municipiului Botoșani, în conformitate cu raportul de informare și consultare a publicului ce 

însoțește documentația analizată - Plan Urbanistic Zonal și Regulament local de urbanism aferent  - 

„Dezvoltare zonă rezidenţială – construire locuinţe colective S+P+4/5(*5retras), amenajări exterioare, 

împrejmuire teren, branşamente utilităţi, organizare de şantier”  str. strada Războieni nr. 2, 4 şi 5, CF/CAD 

68803, 51547, 68582, Inițiator: S.C. PROFI IZO.BEK S.R.L., Proiectant: S.C. MA-DA PROIECT S.R.L. –  

urbanist coordonator cu drept de semnătură arh. urb. Dan Octavian BOTEZ, etapa II de elaborare a 

PUZ+RLU,.    

                                                           

 

 

  Arhitect Şef , 

                                                     ALEXANDRU AGAVRILOAE 

 

 

 

                 Şef serviciu ,                                                                         Consilier superior, 
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