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Proces - verbal
încheiat cu ocazia şedinţei de dezbatere publică pentru documentaţia de urbanism faza
Plan Urbanistic Zonal „Pensiune Turistică” în data de 03 august 2015

În data de 03 august 2015, Primăria municipiului Hunedoara a organizat la sediul din bdul Libertăţii nr.17, etajul I, camera 9, şedinţa publică de dezbatere a documentaţiei în faza plan
urbanistic zonal pentru “Pensiune turistica”,cu următoarea ordine de zi:
- implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru
“Pensiune Turistica”.
Şedinţa publică s-a organizat în conformitate cu prevederile Ordinului M.D.R.T.
nr.2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu
privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, a H.C.L.
nr.158/2011 privind aprobarea “Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau
revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”.
Serviciul Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice a publicat în data de 16iulie 2015,
anunţul public care cuprinde denumirea obiectivului de investiţii, beneficiarul planului,
proiectantul general, propunerea, data publicării, data şi modalităţile până la care se pot
transmite observaţii şi propuneri, posibilităţile de acces al persoanelor interesate de
documentaţie. Informarea şi consultarea publică s-a derulat respectând etapele din cadrul
procesului de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului astfel:
etapa pregătitoare prin anunţarea intenţiei de elaborare şi etapa elaborării propunerilor ce vor fi
supuse procesului de avizare. Serviciul Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice a elaborat
documentul de planificare a procesului de informare şi consultare publică pentru documentaţia
P.U.Z. “Pensiune Turistica”, nr. 47519/10.07.2015 care a fost afişat la sediul Primăriei
municipiului Hunedoara şi publicat pe pagina de Internet a Primăriei municipiului Hunedoara la
adresa: www.primariahd.ro în data de 16.07.2015. Au fost transmise către locatarii din zonă
scrisori de informare, precum şi invitaţia de participare la dezbaterea publică din data de
03.08.2015.
În data de16 iulie 2015 au fost afişate pe site-ul www.primariahd.ro:
- anunţul privind consultarea publicului în etapa elaborării propunerilor preliminare privind
P.U.Z.;
- memoriu de prezentare cu privire la obiectul P.U.Z.;
- regulament local de urbanism aferent;
- planul de situaţie existent;
- planuri de prezentare a propunerilor;
- plan reglementări urbanistice.
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Anunţul privind consultarea asupra propunerilor preliminare ale P.U.Z. a fost amplasat de
către investitor şi pe un panou rezistent la intemperii, în loc cu vizibilitate, pe teritoriul zonei
studiate. Publicul a fost invitat să consulte documentele privind propunerile preliminare ale P.U.Z.
şi să transmită observaţii şi propuneri asupra acestor documente disponibile la sediul Primăriei
municipiului Hunedoara, Serviciul Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice sau Biroul
Urbanism, în perioada 16 iulie 2015 – 03 august 2015, între orele 08.00-15.00 şi permanent pe
site-ul primăriei la adresa: www.primariahd.ro.
De asemenea, publicul a fost invitat să transmită observaţii şi propuneri referitoare la
propunerile preliminare PUZ, începând cu data afişării, prin:
- scrisori depuse la Serviciul Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice în perioada
indicată;
- comentarii pe pagina de Internet a Primăriei municipiului Hunedoara;
- scrisori prin poştă pe adresa instituţiei cu data de trimitere în perioada indicată
S-au primit un număr de 9 de propuneri şi sesizări ale locatarilor din zonă.
În acest context, s-a reluat anunţul de consultare a publicului printr-o invitaţie la
dezbatere publică în data de 03.08.2015 la sediul Primăriei municipiului Hunedoara, întâlnire
între colectivul de elaborare a documentaţiei P.U.Z. şi cetăţenii interesaţi.
Desfăşurarea dezbaterii publice:
Dezbaterea publică a început la ora 12,00, în prezenţa colectivului de proiectare. Au
participat două persoane, dintre cele care au transmis şi sesizări scrise, locuitori cu domiciliul în
vecinătatea obiectivului propus.
În deschidere, doamna ing.Corina Oprişiu, director executiv în cadrul Direcţiei
amenajarea teritoriului, patrimoniu şi urbanism, împreună cu domnul ing. Bilei Lucian, şef birou
urbanism, au prezentat scopul întâlnirii, precum şi etapele legale pe care le parcurge
documentaţia în procesul de avizare şi aprobare. S-a dat apoi cuvântul proiectantului, d-l
arhitect Florian Dona, elaboratorul proiectului, să prezinte soluţiile propuse prin proiect. În
cuvântul său, domnul arhitect a scos în evidenţă necesitatea revitalizării zonei şi a clădirii
existente, fostă grădiniţă rămasă în paragină. Devenind proprietar pe imobil, S.C.Viomar
Credinvest S.R.L. a solicitat prin tema de proiectare transformarea acestuia în pensiune turistică.
Pentru rezolvarea celor de mai sus, domnul arhitect propune o serie de intervenţii la
construcţia existentă, demolări parţiale şi recompartimentări, pentru transformarea în pensiune
turistică. Construcţia va avea un regim de înălţime S+P+1E, va dispune de 20 de camere cu grup
sanitar propriu, sală de servirea mesei, spaţii de relaxare şi agrement, locuri de joacă pentru
copii.
În continuare a luat cuvântul domnul Dobrai Marius, exprimându-şi dezaprobarea faţă de
faptul că se propune o construcţie cu o asfel de destinaţie la 60cm faţă de limita de proprietate,
lângă locuinţa dânsului. A precizat că o astfel de activitate va fi generatoare de noxe şi zgomot,
şi nu este de acord cu amplasarea în vecinătatea locuinţei sale. S-a înscris apoi la cuvânt
domnul Horopciuc Sava, care a adus în discuţie problemele legate de intensificarea traficului
auto în zonă, insuficienţa locurilor de parcare, blocajele care se întâmplă şi acum, datorită
staţionării maşinilor în faţa porţilor proprietarilor din zonă. De asemenea, a amintit problemele
care se vor crea cu ocazia funcţionării obiectivului la ocazii festive, generatoare de discomfort
pentru cetăţenii care locuiesc în zonă.
În acest context discuţiile s-au finalizat, urmând ca proiectantul să analizeze problemele
ridicate de cetăţeni şi să prezinte în scris punctul de vedere al colectivului de proiectare.

Director executiv,
ing. Corina Oprişiu

Sef birou,
Bilei Lucian
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