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RAPORTUL INFORMĂRII  ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI 
 Etapa 1- etapa pregătitoare PUD: 

- PUD - ,,Construire imobil in regim de inaltime P+2E pentru maxim doua familii si functiuni 

complementare”; 

- Amplasament: str. Bujorilor nr. 153, Timişoara 

- Beneficiar: ARGINTARU LIVIU 

- Proiectant: SC ALPIN CONSTRUCT SRL 

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

Cetăţenii au fost invitaţi să transmită observaţii în scris la Serviciul Relationare Directa cu 

Cetăţenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail 

dezvoltareurbana@primariatm.ro ,  referitoare la documentaţia P.U.D. disponibilă pe site-ul Primariei 

municipiului Timisoara www.primariatm.ro in sectiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse 

informarii si consultarii publicului/2021 sau la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, pana la data de 

03.03.2021 
      În acest scop pe parcela care a generat planul urbanistic de detaliu a fost amplasat prin grija 

beneficiarului, un panou conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/2017 privind „Regulamentul Local de 

implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, 

a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată), au fost 

anunţaţi proprietarii parcelelor învecinate şi a fost  afişat anunţul  pe site-ul www.primariatm.ro; 

Consultarea documentaţiei a fost făcută pe site-ul Primariei municipiului Timisoara 

www.primariatm.ro in sectiunea Planuri urbanistice/ Planuri urbanistice supuse informarii si 

consultarii publicului/2021, în perioada 11.02.2021 – 03.03.2021. 

      Nu s-au formulat sugestii si/sau obiectii cu privire la aceasta investitie.   

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 218/2020 privind 

„Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 

amenajare a teritoriului”, etapa pregătitoare PUD, de informare şi consultare a publicului cu privire la 

documentaţia PUD - ,,Construire imobil in regim de inaltime P+2E pentru maxim doua familii si 

functiuni complementare”; str. Bujorilor nr. 153, Timişoara, beneficiari ARGINTARU LIVIU, 

proiectant SC ALPIN CONSTRUCT SRL, a fost finalizată, si se va putea începe  circuitul legal  de 

avizare. 

P. ARHITECT ŞEF 

Monica MITROFAN 
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