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Referitor la documentatiile de urbanism inregistrate la...
www.primaritm.ro/epress.php?epress_id=13072

Referitor la documentatiile de urbanism inregistrate la SERVICIUL CERTIFICARI SI AUTORIZARI,
în vederea demararii procedurilor de informare si consultare a publicului pentru documentatiile de urbanism
PUD/PUZ, conform H.C.L. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind &bdquo;Regulamentul
Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a
teritoriului&rdquo;(Etapa 1 PUZ, Etapa 2 PUZ, Etapa 1 PUD):
Având în vedere Hotarîrea Comitetului Local pentru situa&#539;ii de urgen&#539;a al municipiului
Timi&#537;oara adoptata în cadrul &#537;edin&#539;ei extraordinare din data de 11.03.2020,
Ordonan&#539;a militara nr. 1 din 17 martie 2020 privind unele masuri de prima urgen&#539;a care privesc
aglomerarile de persoane &#537;i circula&#539;ia transfrontaliera a unor bunuri, respectiv Ordonan&#539;a
militara nr. 2 din 21 martie 2020, respectiv Ordonan&#539;a militara 3 din 24 martie privind masuri de
prevenire a raspândirii COVID &ndash; 19;
Având în vedere ca, parcurgerea procedurilor de informare si consultare a publicului pentru
documenta&#539;iile de urbanism PUD/PUZ, conform H.C.L. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017
(Etapa 1 PUZ, Etapa 2 PUZ, Etapa 1 PUD) presupun:
- acordarea posibilita&#539;ii consultarii documenta&#539;iilor PUZ/ PUD de catre ceta&#539;enii
interesa&#539;i la sediul Primariei Municipiului Timi&#537;oara;
- organizarea întalnirilor dintre ceta&#539;eni &#537;i proiectantul documenta&#539;iilor la sediul
Primariei Municipiului Timi&#537;oara;
- organizarea dezbaterilor publice la sediul Primariei Municipiului Timi&#537;oara
- amplasarea de afise pe teren ( în zona studiata prin PUZ &ndash; uri), în spatiile de afisaj ale S.C.
DRUMURI MUNICIPALE S.A. Timisoara de catre SERVICIUL ADMINISTRARE PARCURI - BIROU
AFISAJ din cadrul S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. Timisoara la solicitarea Directiei Generale de
Urbanism (dupa ce acestea au fost imprimate în dimensiunea 60x90 cm de catre ini&#539;iatorii PUZ
&ndash; urilor transmise Directiei Generale de Urbanism &#537;i ulterior SERVICIULUI ADMINISTRARE
PARCURI - BIROU AFISAJ din cadrul S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. Timisoara);
Ca atare, în contextul situa&#539;iei actuale, in care nu se poate asigura accesul publicului pentru consultarea
documentatiilor de urbanism, respectiv asigurarea amplasarii afi&#537;elor în zona studiata prin PUZ, din
motivele invocate mai sus &#537;i astfel Regulamentul de informare si consultare a publicului aprobat prin
H.C.L. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, nu poate fi respectat:
Propunem sistarea procedurilor de informare &#537;i consultare a publicului desfa&#537;urate la
sediul Primariei Municipiului Timi&#537;oara
&#537;i reluarea lor, la o data la care va fi posibila procesarea documenta&#539;iilor de urbanism de
informare &#537;i consultare a publicului.
ARHITECT SEF
Emilian Sorin CIURARIU
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