DE ACORD
PRIMAR
IULIU ILYES

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI ..VETIS.
Nr.4511 data 21.08 2018

DOCUMENT DE PLANIFICARE A PROCESULUI DE INFORMARE ŞI CONSULTARE
PUBLICĂ PENTRU DOCUMENTAŢIA
PUZ şi pentru „LOTIZARE TEREN PENTRU ANSAMBLU REZIDENTIAL,in intravilan
localitatea DECEBAL comuna VETIS nr. cad.102042 si 100173 jud. SATU MARE




Responsabil coordonator -STECKA IRINA –responsabil urbanism ,consilier superior
Asistent din partea primăriei comunei VETIS –NAGHI IRINA ZSUZSA cons.asistentReprezentant beneficiar BOROTA DANIEL DUMITRU



Reprezentant proiectant SC ERYZA DESIGN SRL - şef proiect.arh. CSOMAI ERIKA



1. DATE GENERALE
a) date de identificare a documentaţiei : LOTIZARE TEREN PENTRU ANSAMBLU
REZIDENTIAL,in intravilan localitatea DECEBAL comuna VETIS nr. cad.102042 si 100173
jud. SATU MARE
b) date de identificare a beneficiarului: BOROTA DANIEL DUMITRU ,Mun.Satu Mare Alea
Universului bl.B18 ap.19 tel.0770807049
c) date de identificare a proiectantului SC ERYZA DESIGN SRL jud. Satu Mare, comuna
Caraseu ,nr. 405 telefon 0261877700
d) Actul de autoritate publică de reglementare emis anterior: Certificatul de urbanism nr. 165
din 05.07.2018 ,AVIZ DE OPORTUNITATE NR.2 din 20.08.2018 emis de COMUNA VETIS
e) identificarea grupurilor ţintă, a părţilor potenţial interesate, persoane fizice sau juridice, care
pot fi afectaţi de prevederile propuse prin planul de urbanism (denumire, adresă, telefon,
reprezentant) şi către care se vor transmite scrisori de notificare:
BOLOS IOAN si BOLOS MARIANA –Satu Mare Alea Neajlov nr.7 bl.T2,ap.32
VISCHI MARIA –Satu Mare P-ta 25 Octombrie,bl.9 ap.3
f) identificarea membrilor grupului de lucru: nu este cazul
2. CALENDARUL PROCESULUI (date estimate şi perioade ale informării şi dezbaterii publice)
a). în etapa pregătitoare
1. data publicării anunţului de intenţie privind elaborarea PUZ
estimată august 2018 realizată 21 august 2018
2. modul de transmitere a anunţului de intenţie privind elaborarea PUZ
- obligatoriu prin:
1

- X publicare pe pagina de internet a autorităţii publice
- X afişarea la sediul primăriei
- X afişarea pe panouri amplasate în zona de studiu (loc, adrese)
- Sat DECEBAL parcelele nr.cad. 102042,nr.cad.100173
- transmiterea în scris a anunţului grupurilor ţintă identificate):23 .08. 2018
- transmiterea în scris a anunţului grupului de lucru de la cap. 1, lit. f): nu este cazul
- opţional suplimentar prin: nu este cazul
3. perioada şi modul de primire / depunere a sugestiilor scrise ale publicului
- perioada: de la data apariţiei primului anunţ de intenţie până la 07.09.2018 –
- modul de depunere a sugestiilor în perioada indicată mai sus:
- X scrisori depuse la registratura autorităţii între orele : 8-15
- X comentarii pe pagina de internet a autorităţii publice ; vetis.ro
- X scrisori prin poştă pe adresa autorităţii (cu data de trimitere în perioada
indicată)VETIS str. Principala nr.437
- alte forme (explicitare) nu este cazul
4. data limită şi modalitatea de răspuns la opiniile, observaţiile sau sugestiile depuse în scris
de public în etapa pregătitoare
- data limită de răspuns data estimată 10.09. 2018
- modul de trimitere a răspunsurilor va fi conform cap. 2, lit. a), pct. 2.
b). în etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare
1. locul, data, ora şi tematica interviurilor cu grupurile-ţintă nu este cazul
2. locul, data şi ora întâlnirilor grupului de lucru nu este cazul
3. alte activităţi - nominalizare şi locul, data şi ora nu este cazul
c). în etapa de elaborare a propunerilor
1. data publicării anunţului în această etapă (privind afişarea documentaţiei şi data dezbaterii )
Estimată septembrie 2018 realizata________
2. modul de transmitere a anunţului va fi conform cap. 2, lit. a), pct. 2.
3. datele pentru prezentare şi dezbatere (vor fi înscrise în anunţul de la lit. b), pct.1):
- data afişării documentaţiei / a propunerilor soluţiei urbanistice de referinţă
estimată septembrie 2018
realizată …………..…………
- locul şi orarul , sediul primăriei in care intervalul orar asigurat pentru consultare
intre orele 8-15
- perioada de afişare pentru consultare
perioada estimată de la 30.09. 2018 până la 05.10 2018
perioada realizată de la ……………………..… până la ………….……..……….....…
- locul şi data prezentării şi dezbaterii propunerilor documentaţiei
locul dezbaterii Primăria VETIS Ora .............
data estimată 11.10 2018 ,ora 12
data realizată …………..………………...…
data limită în care publicul poate transmite sugestii şi observaţii referitoare la
propunerile variantei de referinţă a documentaţiei 15.10 2018
realizată ………
- modul de depunere a sugestiilor scrise ale publicului va fi conf. cap. 2, lit. a), pct. 3.
2

4. data limită şi modalitatea de răspuns la opiniile, observaţiile sau sugestiile depuse în scris
de public în etapa de elaborare a propunerilor
- data limită de răspuns
data estimată ....21...octombrie 2011 data realizată ……
- modul de trimitere a răspunsurilor va fi conform cap. 2, lit. a), pct. 2.
d). în etapa elaborării propunerilor finale, avizării şi aprobării documentaţiei
1. redactarea Raportului informării şi consultării publicului
data estimată .23. octombrie 2018
data
…………..…………………

realizată

2. transmiterea Raportului informării către structura de specialitate a Consiliului Judeţean în
vederea avizării.
data estimată 29.octombrie 2018
data
realizată
…………..…………………
3. data limită de transmitere a anunţului privind publicarea Raportului informării şi
modalitatea de publicare respectiv de contestare observaţiilor
data estimată 29 octombrie 2018
data
realizată
…………..…………………
- modalitatea de publicare a anunţului şi a Raportului:
- X publicare pe pagina proprie de internet
- X afişarea la sediul primăriei
- opţional suplimentar prin nu este cazul
- data limită de contestare a raportului 12.noiembrie 2018
- modul de depunere a contestaţiilor va fi identic cu cele stabilite la cap. 2, lit. a), pct. 3.
4. data transmiterii Raportului informării către Consiliul Local al comunei spre însuşire sau
respingere data estimată decembrie 2018
3. MODALITATEA DE COLECTARE A SUGESTIILOR PUBLICULUI
a). obligatoriu şi minimal prin:
- petiţii depuse la registratura autorităţii publice;
- scrisori transmise prin poştă;
- comentarii pe pagina de internet a autorităţii publice;
- înscrieri în registrul înfiinţat lângă panourile de expunere a documentaţiei;
- menţiuni în procesele verbale ale întâlnirilor şi dezbaterilor.
b). Suplimentar prin: nu este cazul
Întocmit în 4 exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară, la data .21.august 2018
Numele în clar, semnătura şi ştampila
Responsabil coordonator :cons.su. STECKA IRINA
Asistent

cons.as. NAGHI IRINA ZSUZSA _____________.

Beneficiar .
Proiectant
Anexe:

................................

BOROTA DANIEL DUMITRU
arh. CSOMAI ERIKA

..................................
.................................

- Adresa nr. 4307 din 10.08. 2018 privind notificarea intenţiei de elaborare PUZ
- Anunţul privind intenţia de elaborare PUZ
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