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RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI
pentru documentaţia
PUZ si R.U. „ZONA DE LOCUIT ÎN LOCALITATEA VETIŞ, pe parcelele cu
nr.cad.101323 -1011337 şi 101339 -101343




Responsabil coordonator din partea primariei Stecka Irina
Asistent din partea primăriei comunei Vetis - Munteanu Ţânţaş Gheorghe
Beneficiar: BOB PETRU, BOB RAMONA , ACS MIHAI, EGEI IOAN
Proiectant Birou Individual de Arhitectura Varga Ludovic - şef proiect. arh. Varga Ludovic
Ing. Comiati Ovidiu

a) detalii privind tehnicile şi metodele utilizate pentru a informa şi a consulta publicul:
a.1- data şi modalitatea prin care a fost făcută publică intenţia de a elabora documentaţia
25.09.2018 au fost amplasate panouri cu anunţul de intenţie în 2 locuri după cum
urmează: VETIS sediul Primăriei şi pe parcela în cauză nr.cad.101323-101337 str. TEILOR
din localitatea VETIS în zona de locuit
a.2- datele şi modalitatea prin care au fost făcute publice afişarea documentaţiei şi întâlnirile
pentru prezentare şi dezbatere
26.10.2018 au fost amplasate panouri cu anunţul în cele 2 locuri menţionate la pct. a1.
a.3- datele şi locurile tuturor întâlnirilor :
– în etapa preliminară
Nu a fost cazul
– în etapa prezentării soluţiei de referinţă, înainte de obţinerea avizelor
12.02.2019 , Vetis, sediul Primăriei, orele 12,00
– dacă este cazul, după elaborarea soluţiei finale, înainte de aprobare
Nu a fost cazul
a.4 - datele de transmitere a anunţurilor opţionale şi numărul lor (scrisori, presă, invitaţii la
întâlniri, buletine informative, publicaţii, etc.)
– pentru anunţarea intenţiei
sediul Primăriei, zilnic intre orele 8-15
– pentru anunţarea prezentării propunerilor soluţiei de referinţă
Nu s-a trimis
a.5 - identificarea rezidenţilor, proprietarilor şi părţilor interesate care au primit notificări
Nimeni nu a participat la dezbatere dintre proprietarii vecini anunţaţi
a.6 - identificarea membrilor grupului de lucru care au primit notificări (denumire, adresă)
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Nu a fost cazul
a.6 - persoane fizice / persoane juridice (număr) care au participat la proces (denumire, adresă,
telefon, reprezentant)
- din partea Consiliului Judeţean Satu Mare:
-din partea Primăriei comunei VETIS : STECKA IRINA
-din partea beneficiarului : BOB RAMONA
-din partea proiectant B.I.A. arh.VARGA LUDOVIC
b) rezumatul problemelor, observaţiilor şi rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului:
b.1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenţionează să rezolve sau se va ocupa de problemele,
observaţiile şi rezervele exprimate de public şi le introduce în documentaţie
– după publicarea anunţului de intenţie de elaborare a documentaţiei de urbanism
Nu a fost cazul
– după prezentarea propunerilor soluţiei de referinţă, înainte de obţinerea avizelor
Nu a fost cazul
b.2. probleme, observaţii şi rezerve pe care iniţiatorul planului de urbanism sau amenajare a
teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivaţia acestui lucru
– după etapa anunţării intenţiei
Nu a fost cazul
– după prezentarea propunerilor soluţiei de referinţă, înainte de obţinerea avizelor
Nu a fost cazul
b.3. alte informaţii considerate necesare pentru a susţine preluarea sau nepreluarea propunerilor
Nu a fost cazul
c) modalitatea în care a fost finanţat procesul de informare / consultare
c.1. de către autoritatea publică Nu
c.1. de către beneficiari : BOB RAMONA ,BOB PETRU ,ACS MIHAI, EGEI IOAN

Propunem aprobarea documentaţiei întrucât este întocmita, conform legislaţiei in
vigoare.
Raportul va fi transmis structurii de specialitate a Consiliului Judeţean în vederea avizării.
Raportul va fi făcut public împreună cu anunţul privind posibilitatea de contestare, astfel:
- prin grija autorităţii publice competente să aprobe documentaţia prin:
- afişare la sediul primăriei
- publicare pe pagina proprie de internet vetis.ro
- după caz prin grija beneficiarului prin:
- transmiterea prin poştă către rezidenţii, proprietarii şi părţile interesate care au primit
notificări sau au transmis observaţii scrise Nu e cazul
Prezentul Raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul local al comunei Vetis.
privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi, după publicarea
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lui, fundamentează decizia consiliului local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau
amenajare a teritoriului la care se referă.
În vederea fundamentării tehnice a deciziei, autorităţile administraţiei publice pot solicita
opinia unor experţi atestaţi sau a unor asociaţii profesionale din domeniu.

Anexe la raport (cu indicarea numărului şi datei înregistrării:
- document de planificare nr.124 din 09.01.2019
- anunţ privind intenţia de elaborare a planului urbanistic nr.5239 /25.09.2018(copie)
- proces verbal încheiat cu ocazia dezbaterii publice nr.1843/12.02.2019
-AVIZ DE OPORTUNITATE nr.3 /25.09.2019

Întocmit în 4 exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară,
cu nr. 5395 din 10.05.2019

Responsabil coordonator STECKA IRINA

_________________________

Asistent MUNTEANU ŢÂNŢAŞ GHEORGHE _________________________
De acord / luat la cunoştinţă , fără divergenţă
Beneficiar: BOB RAMONA
________________________
Proiectant

B.I.A. arh.VARGA LUDOVIC
________________________
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