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La dezbaterea publică desfăşurată în data de 28 octombrie 2010, în Sala de 
Consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara, reprezentanţi ai Direcţilor de specialitate 
din cadrul Primăriei Timişoara, reprezentanţi ai unor instituţii şi ONG, cetăţeni. La 
dezbatere au participat circa 10 persoane. Întâlnirea s-a desfăşurat pe parcursul a 30 
minute, începând cu ora 14.  
 

Ordinea de zi 
   

1. P.U.D. - AMENAJARE SPALATORIE AUTO IN INCINTA, str. Drubeta, nr. 27, 
Timisoara, beneficiar S.C. PUBLITOP S.R.L., proiectant S.C. VEST ARHITECT 
S.R.L. 

2. P.U.D. - ,, AMENAJARE SPALATORIE AUTO, CENTRU DE DIAGNOZA 
AUTO CONF. HCL 102/2009 DUPA ELABORARE PUD PRIN HCL, 
AMPLASARE FIRMA PE FATADA’’, - str. Dorobantilor, nr. 90, Timisoara, 
beneficiar FUICU NICUSOR  PT. SC ALFA STAR IMPEX SRL, proiectant SC 
BIROUL DE PROIECTARE BREBE SRL. 

3. P.U.Z. - ,, ZONA LOCUINTE COLECTIVE’’, str. Ion Neculce, nr.13, Timisoara, 
beneficiar ROMANU REMUS , proiectant SC MODULUS SRL. 

…………………………………………………………………………………………… 
 

- Nyari Ciprian – Buna ziua. Institutia Arhitect Sef si Directia de Comunicare va 
multumesc pentru participarea la aceasta dezbatere.Din partea Institutiei Arhitect 
Sef participa domnul sef birou arhitect Ciurariu Sorin, doamna consilier Adam 
Mihaela, si doamna consilier Iovan Liliana. V-or fii supuse dezbaterii 3 materiale, 
din care doua Plan Urbanistice de Detaliu si un Plan Urbanistic Zonal  Pe cei care 
doresc sa ia cuvantul ii rog sa vina in fata la unul dintre microfoane deoarece 
sedinta este inregistrata si toate propunerile vor fi trimise catre Consiliul Local in 
vederea analizarii acestora. Conform dispozitiei 92 din 2007 durata limita de 
exprimare a punctelor de vedere este de cinci minute pentru fiecare participant. In 
continuare ii rog pe colegii de la Institutia Arhitectului Sef sa inceapa prezentarea 
primului punct supus dezbaterii de astazi. 

 
La primul punct de pe ordinea de zi nu au existat intervenţii din partea 
participanţilor la dezbaterea publică. 

- Ciurariu Sorin  -  Buna ziua. Primul punct pe ordinea de zi este P.U.D. - 
AMENAJARE SPALATORIE AUTO IN INCINTA, str. Drubeta, nr. 27, 
Timisoara, beneficiar S.C. PUBLITOP S.R.L., proiectant S.C. VEST ARHITECT 
S.R.L. In sala sunt prezenti reprezentanti din partea proiectantului si a 
beneficiarului. Daca sunt persoane care doresc sa puna intrebari ? 

- X – Dupa spalatoria acesta mai este o spalatorie la nr.27A. Eu stau la 
nr.25.Respectiva spalatorie nu are nici un aviz. 

- Ciurariu Sorin  - Va rog sa faceti o cerere autoritatii locale, si se vor lua masurile. 
- X – Am facut, dar nu s-au luat. 



- Ciurariu Sorin  - Se vor lua. Institutia nu ascunde astfle de aspecte. 
- X – S-a dat o amenda. Am facut la comercial, au dat-o la urbanism, pentru ca 

avea un acoperis care ajungea in curtea mea. Continua sa merga in starea asta. Eu 
stau la 3 metrii de gardul lor. 

- Ciurariu Sorin  - Despre ce adresa este vorba ? 
- X – 27A. Eu stau la 25, chiar lipit de ei. 
- Ciurariu Sorin  - Va rog sa reveniti cu o adresa la Institutia Arhitectului Sef. Legat 

de acest proiect  aveti obiectii ? 
- X – Nu avem nicio obiectie. Sunt foarte ok, au locuri de parcare. 
- Ciurariu Sorin  - Mergem mai departe daca nu sunt alte observatii. 
-  

La punctele doi si trei de pe ordinea de zi nu au existat intervenţii din partea 
participanţilor la dezbaterea publică. 
 

- Nyari Ciprian – Multumim pentru participare. 
 
 
 
 
 
 
 
Director Direcţia de Comunicare,    Şef Birou Relaţii Publice, 
Violeta Mihalache      Alina Pintilie 
 
 
 
        Întocmit, 
                                                                                                Ciprian Nyari 
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