HOTĂRÂREA NR.112
PRIVIND ÎNSUŞIREA DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA A
RAPORTULUI DE INFORMARE ŞI CONSULTARE A PUBLICULUI PENTRU
DOCUMENTAŢIA „PLAN DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ, MUNICIPIUL
TULCEA” NR. 13917 DIN 11 MAI 2016
Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de
26 mai 2016;
Examinând proiectul de hotărâre privind însuşirea de către Consiliul Local Tulcea a Raportului de
informare şi consultare a publicului pentru documentaţia „Plan de Mobilitate Urbană Durabilă, Municipiul
Tulcea” nr. 13917 din 11 mai 2016, proiect din iniţiativa primarului;
Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea înregistrată sub
nr. 14572/17.05.2016, raportul întocmit de Serviciul Management Proiecte cu Finanţare Externă din cadrul
Primăriei municipiului Tulcea înregistrat cu nr. 14573/17.05.2016 şi punctul de vedere al Serviciului
Urbanism, Amenajare Teritoriu înregistrat cu nr. 14649/17.05.2016;
Reţinând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;
Având în vedere dispoziţiile:
- art. 45, lit. a), art. 46^1 lit. e) şi ale art. 57 – 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,
- Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea
Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor
de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;
- Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor
de urbanism sau de amenajare a teritoriului, a căror aprobare este de competenţa Consiliului Local
Tulcea, aprobat prin H.C.L. nr. 130/26 mai 2011 ;
- H.C.L. nr. 29/1996 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Tulcea;
- H.C.L. nr. 19/1999 privind aprobarea Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului Tulcea;
În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c), art. 45 alin.(1) şi (6), art. 49 alin. (1) şi (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b)
din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
ART. 1 Se însuşeşte de către Consiliul Local Tulcea Raportul de informare şi consultare a
publicului pentru documentaţia „Plan de Mobilitate Urbană Durabilă, Municipiul Tulcea” nr. 13917 din 11
mai 2016.
ART. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Serviciul Management
Proiecte cu Finanţare Externă şi Serviciul Urbanism, Amenajare Teritoriu din cadrul Primăriei
Municipiului Tulcea.
ART. 3 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor si
persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi ale consilierilor locali din 18 consilieri locali prezenţi.
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Dr. ing. Constantin HOGEA

RAPORT DE INFORMARE SI CONSULTARE A PUBLICULUI PENTRU
DOCUMENTATIA
PLAN DE MOBILITATE URBANA DURABILA MUNICIPIUL TULCEA

Avand in vedere prevederile Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea
teritoriului si urbanismului, prevederile Ordinului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis
de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru aprobarea ,,Metodologiei de
informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor
de amenajare a teritoriului si de urbanism” coroborate cu Regulamentul local referitor
la implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de
amenajare a teritoriului, a caror aprobare este de competenta Consiliului Local Tulcea,
aprobat prin H.C.L. nr.130/26 mai 2011, in vederea insusirii Raportului de informare si
consultare a publicului de catre Consiliul Local Tulcea, au fost parcurse etapele legale
de informare si consultare a publicului.
Amplasament
Municipiul

Tulcea

Proiectant
Alter Ego Concept S.R.L., cu sediul in B-dul Iuliu Maniu, nr. 7, Corp A, etaj 3,
B12,
sector
6,
Bucuresti,
telefon: 021.315.03.97,
fax:
021.315.03.98,
e-mail:
contact@virgilprofeanu.ro.
Persoana responsabila din partea proiectantului pentru informarea si consultarea
publicului – domnul urbanist Vanturache Radu, telefon 0758221941, adresa de e-mail:
radu.vanturache@vph.ro.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea populatiei din partea
municipiului Tulcea: ec. Ivanov Daniela – inspector Birou Achizitii Publice, Activitati
Comerciale, Informatica, telefon 0240/511440 interior 105, 0762017328, e-mail:
achizitiiprimariatulcea@yahoo.com.

Informarea si consultarea publicului s-a desfasurat astfel:
Etapa I – Implicarea publicului in etapa pregatitoare – anuntarea intentiei de elaborare
P.M.U.D.
S-a intocmit anunt privind intentia de elaborare a Plan de Mobilitate Urbana
Durabila, municipiul Tulcea, nr. 31563/12.11.2015, care a fost afisat la sediul primariei
municipiului Tulcea si publicat pe pagina de internet a primariei municipiului Tulcea
la adresa: www.primariatulcea.ro, sectiunea zi de zi.
Nu au fost inregistrate observatii, propuneri cu privire la intentia de elaborare a
P.M.U.D.

Etapa II – Implicarea publicului in etapa de documentare si elaborare a studiilor de
fundamentare
S-au intocmit:
-Anuntul nr. 6128 din 29.02.2016 privind informarea si consultarea publicului cu
privire la P.M.U.D. in perioada 29.02.2016-24.04.2016;
-anuntul a fost afisat pe data de 29.02.2016 la sediul primariei municipiului
Tulcea, in spatiul destinat informarii publicului;
-anuntul a fost publicat pe pagina de internet a primariei municipiului Tulcea la
adresa www.primariatulcea.ro, sectiunea zi de zi;
-anuntul a fost publicat in ziarul local Delta in fiecare aparitie in perioada 0119.03.2016.
Publicul a fost invitat sa transmita observatii si propuneri privind aceasta etapa
in perioada 29.02.2016-24.04.2016 - 55 de zile calendaristice din momentul afisarii pe
pagina
de
internet
Primariei
Municipiului
Tulcea
–
http://www.primariatulcea.ro/primaria-municipiului-tulcea. Responsabilitatea informarii si
consultarii publicului a revenit Primariei Municipiului Tulcea prin Directia de urbanism
si amenajare teritoriu, adresa strada Pacii, nr. 20, municipiul Tulcea, judetul Tulcea,
telefon 0240/511440 sau 0240/511441. Documentaia a putut fi consultata pe pagina de
internet si la sediul primariei municipiului Tulcea.
Documentatia disponibila pentru consultare la sediul municipiului Tulcea, str. Pacii, nr.
20, nu a fost consultata de nici o persoana.

Etapa III – Implicarea publicului in etapa elaborarii propunerilor
Publicul a fost invitat sa participe la dezbatere publica in data de 06.04.2016,
orele 11.00 in sala Mihail Kogalniceanu a Consiliului Judetean Tulcea, strada Pacii, nr.
20, prin invitatia nr. 15/28 martie 2016 care a fost publicata in ziarul local Delta in
data de 4 aprilie 2016, a fost tranmisa Consiliului Local Tulcea, Consiliului Judetean
Tulcea, celor 140 de Asociatii de Proprietari din Municipiul Tulcea si a fost publicata
pe pagina de internet a primariei municipiului Tulcea.
Dezbaterea publica a avut loc in data de 06.04.2016, orele 11.00 in sala Mihail
Kogalniceanu a Consiliului Judetean Tulcea, strada Pacii, nr. 20.
La dezbatere au participat un numar de 23 de persoane si s-au ridicat
urmatoarele probleme:
1.
2.

Inexistenta unui sistem integrat de parcari la nivelul municipiului Tulcea;
Inexistenta unui sistem integrat – piste pentru utilizarea bicicletelor la nivelul
municipiului Tulcea. S-a subliniat faptul ca pista de biciclete, existenta pe o portiune in
parcul Ciuperca, nu-i multumeste pe utilizatori deoarece nu exista o continuitate dincolo
de limitele acestui parc si ca sunt nevoiti sa ajunga la acest parc cu bicicleta utilizand
traseele pietonale si carosabile, descurajand astfel aceasta activitate de recreere si
agrement;
3. Starea precara a calitatii spatiilor verzi si a locurilor de joaca pentru copii la nivelul
municipiului Tulcea;
4. Starea precara a serviciilor de transport in comun la nivelul municipiului Tulcea.

In data de 09.04.2016, seful de proiect domnul urbanist Vanturache Radu, in
intervalul orar 11.00-13.00 a impartit pliante in piata civica a municipiului si a discutat
cu trecatorii despre P.M.U.D. a municipiului Tulcea.

Etapa IV – Implicarea publicului in etapa aprobarii P.M.U.D.
Aceasta etapa se va indeplini cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordinul
Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. 2701/2010 si respectiv conform
prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
cu completarile ulterioare si a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de
interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.

Etapa V – Implicarea publicului in monitorizarea implementarii P.M.U.D.
Aceasta etapa se desfasoara dupa aprobarea prin H.C.L. a Planului de Mobilitate
Urbana Durabila a municipiului Tulcea si se supune Legii nr. 544/2001 privind liberul
acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.

Informatiile continute in P.M.U.D. reprezinta informatii de interes public si vor fi
puse la dispozitie automat prin publicare pe site-ul primariei si vor fi eliberate la
cerere conform Legii nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
Anual Serviciul de Urbanism si Amenajare a Teritoriului va prezenta Consiliului
Local Tulcea un raport privind modalitatile de aplicare a prevederilor P.M.U.D. si
stadiul de aplicare insusit de arhitectul sef, dupa care se va inainta, potrivit procedurii
interne, pentru postarea pe pagina de internet a U.A.T. municipiul Tulcea.
Acest raport a fost intocmit in conformitate cu Regulamentul local referitor la
implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de
amenajare a teritoriului, a caror aprobare este de competenta Consiliului Local Tulcea,
aprobat prin H.C.L. nr. 130/26 mai 2011, care fundamenteaza decizia Consiliului Local
Tulcea responsabil cu insusirea sau respingerea P.M.U.D. propus, in vederea respectarii
principiilor de dezvoltare urbana durabila si asigurarii interesului general.
Raportul va fi afisat pe pagina de internet a primariei municipiului Tulcea la
adresa www.primariatulcea.ro, sectiunea Zi de Zi.
Raportul de informare si consultare a publicului a fost intocmit in patru
exemplare, unul pentru municipiul Tulcea, unul pentru Serviciul Urbanism Amenajare
Teritoriu, unul pentru Directia Administratie Publica Locala si unul pentru proiectant:
Alter Ego Concept S.R.L., cu sediul in B-dul Iuliu Maniu, nr. 7, Corp A, etaj 3, B12,
sector
6,
Bucuresti,
telefon: 021.315.03.97,
fax:
021.315.03.98,
e-mail:
contact@virgilprofeanu.ro.

Verificat,
Manager proiect,
Inspector specialitate Serviciul Management
Proiecte cu Finantare Externa
Ing. Vasile MARIN

Redactat,
Inspector Birou Achizitii
Activitati Comerciale,

Publice,
Informatica

ec. Daniela IVANOV

