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MINUTA 

DEZBATERII PUBLICE

Din data de 23 martie 2022

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  următoarei  documentații  de

urbanism

1.  P.U.Z.   “ELABORARE  STUDIU  DE FAZABILITATE:  CONSTRUIRE  LOCUINȚE

PENTRU  TINERI  DESTINATE  ÎNCHIRIERII,  PRIN  PROGRAMUL  ANL  PENTRU

MapN, STRADA ANTENEI,  MUNICIPIUL TULCEA (FAZA I  –  ELABORARE PLAN

URBANISTIC  ZONAL)”,  intravilanul  municipiului  Tulcea,  strada  Antenei,  FN,  număr

cadastral 48784, județ TULCEA, beneficiar UAT Municipiul Tulcea.

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

a dosarului, înregistrat la U.A.T. Municipiul Tulcea cu nr. 8513 din 24 februarie 2022, pentru

anunțarea intenției de elaborare a documentației de urbanism.

Memoriul și anunțul privind informarea au fost afișate,  conform Procesului-verbal  de

afișare  nr.  8586/25.02.2022,  la  sediul  și  pe  site-ul  Primăriei  Municipiului  Tulcea  –

www.primariatulcea.ro în secțiunea  Servicii publice – Urbanism – Anunțuri informare PUZ /

PUD, din data de 25 februarie 2022.
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Celor  interesaţi  li  s-a  acordat  posibilitatea  de a  transmite,  în  scris,  până pe  data de

13.03.2022, obsevații și sugestii referitoare la intenția de elaborare a documentației P.U.Z., la

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

Au fost înștiințați, prin adresa nr. 8685/25.02.2022, vecinii : Craioveanu Vlad-Daniel,

Motomancea Adrian și Raluca Lelia, Parfene Ovidiu și D.I.A.P. TULCEA. 

S-au  depus  petițiile  înregistrate  cu  nr.  10378/09.03.2022  –  Parfene  Ovidiu  și

10572/10.03.2022 – Craioveanu Vlad-Daniel, Motomancea Adrian și Raluca Lelia.

Dezbaterea publică a documentației de urbanism menţionată mai sus a fost convocată

prin invitația transmisă pe email în data de 11.02.2022 pentru data de 23 martie 2022, ora

13:00, la sediul Primăriei Municipiului Tulcea, str. Păcii, nr. 20, în sala de şedinţă situată la

etaj 1 – Sala 07 Consilieri locali.

La dezbaterea publică s-au prezentat:

1. Colectiv Primăria Municipiului Tulcea : 

- Bibu Nicolae – administrator public

- Iusuf Levent – secretar municipiu

- Chiciuc Cristian Ionuț - șef BCUACD

- Săgeată Mariana – inspector

- Simionov Ioana - inspector

2. Reprezentanți beneficiar : 

- Șinghi George – viceprimar

- Roșca Gabriela – Serviciul Investiții

- Văcaru Andrei Vlad – reprezentant proiectant general

Gârjoabă Atena – reprezentant proiectant general 

3.  Reprezentant public :

- Parfene Ovidiu

- Craioveanu Vlad-Daniel 

- Poponete Leonard – avocatul numitului Craioveanu Vlad-Daniel

Petenții sesizează că propunerile intenției de elaborare PUZ aduc atingere dreptului

lor  de  proprietate  asupra  terenurilor  deținute  în  vecinătatea  terenului  care  face  obiectul

documentației de urbanism, exprimându-și dezacordul pentru forma și conținutul propunerii. 

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

12613/23.03.2022, parte a procedurii de informare a publicului, care a avut loc în perioada

28.02.2022-14.03.2022, a concluzionat că documentația de urbanism ce va fi elaborată de
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proiectant se va realiza pe o suprafață mai mare, care să reglementeze și terenurile deținute,

în proprietate de petenți.

În termen de 10 zile petenții vor reveni cu o propunere care să reflecte și amenajarea

terenurilor pe care le dețin în proprietate.

Ulterior se va desfășura un grup de lucru pentru analizarea soluțiilor de amenajare a

terenurilor,  care  să  satisfacă  cerințele  proprietarilor  implicați  în  acord  cu  Primăria

Municipiului Tulcea.

Menționăm  că  beneficiara  documentației  de  urbanism  dorește  edificarea  unui  de

blocuri de locuințe pentru care vor asigura locuri de parcare, spații verzi și loc de joacă. 

                                                                              

          p. Primarul Municipiului Tulcea,                                                       

        Nicolae-Florin Bibu, Administrator Public                             

Ing. Ancuța SIMILIU, Inspector

Redactat, Mariana SĂGEATĂ                                                              

str. Păcii, nr. 20, codul poștal 820033, tel: +40 0240-511 440,
fax: +40 0240-517 736, e-mail:contact@primariatulcea.ro, site: www.primariatulcea.ro

ISO 9001:2015 – Nr. Cer ficat: 203039/A/0001/UK/RO


