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MINUTA 

DEZBATERII PUBLICE

Din data de 25 august 2021

Încheiată cu ocazia desfăşurării dezbaterii publice, în conformitate cu prevederile  Legii

nr.  52/2003  privind  transparența  decizională  în  administrația  publică,  republicată  și  a

Ordinului  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  și  completările  ulterioare,  a  următorului  proiect  de  act

normativ:

1.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  Urbanistic  Zonal  ”EXTINDERE

CAPACITATE DE CAZARE MOTEL CORSAR”, intravilan, strada Isaccei, nr. 135, carte

funciară  nr.  45707,  număr  cadastral  45707,  Tulcea și  a  Regulamentului  Local  de

Urbanism aferent. – iniţiator George Șinghi, consilier local

Procedura de informare a publicului a fost inițiată urmare depunerii, de către beneficiar,

a  dosarului,  înregistrat  la  U.A.T.  Municipiul  Tulcea  cu  nr.  26080  din  15  iulie  2021,  în

vederea supunerii   documentației de urbanism spre dezbatere și aprobare în Consiliul Local

Tulcea.

 Proiectul de act normativ menționat, însoțit  de Referatul de aprobare al consilierului

local George Șinghi, înregistrat sub nr. 26146/15.07.2021, Raportul de specialitate întocmit

de  Direcția  Urbanism,  Amenajare  Teritoriu;  Serviciul  Urbanism,  Amenajare  Teritoriu,

Compartiment Strategie Urbană  din cadrul Primăriei municipiului Tulcea înregistrat sub  nr.

str. Păcii, nr. 20, codul poștal 820033, tel: +40 0240-511 440,
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26148/15.07.2021 și documentația de urbanism aferentă, a fost afişat spre consultare la sediul

Primăriei  Municipiului  Tulcea  din  strada  Păcii,  nr.  20  și  pe  site-ul  instituţiei

www.primariatulcea.ro în data de 02 august 2021.

Celor interesaţi  li  s-a  acordat  posibilitatea  de a  transmite,  în scris,  până pe data de

20.08.2021, obsevații și sugestii referitoare la Proiectul de act normativ menționat anterior, la

Registratura Primăriei Municipiului Tulcea sau on-line pe adresa contact@primariatulcea.ro.

S-au depus petițiile înregistrate cu nr. 29112/06.08.2021 și 29159/06.08.2021 înaintate

de domnul Acon Petre.

Dezbaterea publică a Proiectul de act normativ a fost convocată prin anunțul public nr.

30771/19.08.2021 privind organizarea dezbaterii publice a proiectului de act normativ, afișat

pe pagina de internet  a primăriei,  în secțiunea Anunțuri  publice și  invitația transmisă pe

email în data de 19.08.2021, pentru data de 25 august 2021, ora 10:00, în sala de şedinţe a

Primăriei Municipiului Tulcea, strada Păcii, nr. 20, etaj 1 – Sala 07 Consilieri locali.

La  dezbaterea  publică,  pentru  care  s-a  întocmit  Procesul-verbal  cu  nr.

31714/25.08.2021, s-au prezentat:

1. Colectiv Primăria Municipiului Tulcea : 

- Bibu Nicolae – administrator public

-  Săgeată Mariana – inspector

- Simionov Ioana - inspector

2. Reprezentanți beneficiar : 

- Anca Suhov – arhitect Societatea ICTIONOS SRL.

- Georgescu Răzvan – reprezentantul firmei DUNAROM S.R.L. 

- Dalila Damgalin, avocatul firmei DUNAROM S.R.L. 

3.  Reprezentant public – domnul Acon Petre

Petentul nu este de acord cu propunerea de extindere a construcției existente, care are

funcțiunea de motel, din următoarele motive:

-  frecvent este deranjată ordinea publică – de funcțiunea de alimentație publică a motelului;

- nu i s-a solicitat acordul pentru realizarea investiției inițiale;
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- la momentul construirii motelului petentul reclamă afectarea proprietății și a disconfortului

creat de organizarea de șantier și a neglijenței constructorului.

Domnul Acon Petre aduce la cunoștință că este în litigiu cu societatea DUNAROM

S.R.L.,  inițiată  de aceasta,  pentru obținerea acordului  de funcționare a restaurantului  care

deservește motelul.

La întocmirea documentației de urbanism proiectantul a avut în vedere următoarele:

-  respectarea  prevederilor  Codului  Civil  privind  distanța  și  lucrările  propuse  pentru

edificarea extinderii construcției;

- Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor

de  igienă  şi  sănătate  publică  privind  mediul  de  viaţă  al  populaţiei,  cu  completările  și

modificările ulterioare;

- respectarea documentațiilor de urbanism de rang superior aprobate – Plan Urbanistic

General;

- dezvoltarea coerentă a zonei;

- asigurare accese, locuri de parcare, spații verzi și infrastructură.

                                                                              

  p. Primarul Municipiului Tulcea,

 Nicolae-Florin BIBU, Administrator Public

Redactat, Mariana SĂGEATĂ                                                              
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