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PRIMAR,
Viorel ARION

REZULTATUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI ÎN ETAPA a II-a
PRIVIND ELABORAREA PROPUNERILOR PRELIMINARE A PLANULUI URBANISTIC FAZA P.U.Z. şi
R.L.U. pentru “Transformarea bulevardului Corvin în centru pietonal”, în zona cuprinsă între
str. George Enescu şi b-dul Dacia, municipiul Hunedoara,

Argumentare: Planul Urbanistic Zonal are ca scop realizarea centrului pietonal, care crează
premisele unei dezvoltări armonioase în zona centrală a localităţii. Amenajările propuse nu aduc prejudicii
şi nu afectează armonia cadrului construit în care se încadrează. În plus, prin realizarea centrului pietonal
se pune în valoare în mod suplimentar vegetaţia existentă pe b-dul Corvin cu amenajările şi completările
specifice. De asemenea eliminarea circulaţiei auto de pe b-dul Corvin realizează mai multe avantaje:
- descongestionează trotuarele actuale canalizând fluxul pietonal major pe zona centrală a
pietonalului, eliberând accesele către spaţiile comerciale perimetrice;
- facilitează accesele carosabile şi pietonale la spaţiile laterale ale bulevardului, prin realizarea
unor accese carosabile suplimentare;
- asigură fluenţa circulaţiei pietonale şi carosabile în cvartalele adiacente, prin lărgirea aleilor;
- asigură necesarul de spaţii pentru parcaje în zonele unde acestea sunt în mod evident deficitare;
Amplasament: Terenul în suprafaţă studiată de 133880, mp este situat în intravilanul localităţii
Hunedoara, zonă centrală mărginită de str. George Enescu, str. Ion Creangă, b-dul Dacia şi b-dul
Republicii.
Iniţiator: Primăria Muncipiului Hunedoara
Publicul a fost invitat să transmită observaţii şi propuneri privind elaborarea propunerilor
preliminare a planului urbanistic zonal “Transformarea bulevardului Corvin în centru pietonal”, în zona
cuprinsă între str. George Enescu şi b-dul Dacia, municipiul Hunedoara, în perioada 03 iulie 2015 – 17
iulie 2015 prin:
- scrisori depuse la Serviciul Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice (în perioada indicată);
- comentarii pe pagina de Internet a Primăriei municipiului Hunedoara la adresa:
www.primariahd.ro, adresa de e-mail: primar@primariahd.ro; info@primariahd.ro; primariahd@yahoo.com
şi/sau fax nr.: 0254/716087;
- scrisori prin poştă pe adresa instituţiei (cu data de trimitere în perioada indicată).
Documentaţia expusă/disponibilă pentru consultare la sediul municipiului Hunedoara, b-dul
Libertăţii, nr.26, a fost consultată în mai multe rânduri de cetăţenii din zonă, li s-au prezentat aspectele
esenţiale pentru o mai bună înţelegere, urmând ca aceşti să depună observaţiile şi propunerile în scris.
S-au primit un număr de 166 de propuneri şi sesizări precum şi tabele cu un număr de 290 de
semnături ale locatarilor din zona.
În acest context, s-a reluat anunţul de consultare a publicului (afişare pe site-ul instituţiei, la avizier şi
transmis spre informare către mass-media) printr-o invitaţie la dezbatere publică în data de 17.07.2015 la
sediul Primăriei municipiului Hunedoara, întâlnire între colectivul de elaborare a documentaţiei P.U.Z. şi
cetăţenii interesaţi.
În data de 17 iulie 2015, Primăria municipiului Hunedoara a organizat la sediul din Bulevardul
Libertăţii nr.17, etajul I, camera 9, şedinţa publică de dezbatere a documentaţiei în faza Plan Urbanistic
Zonal pentru “Transformarea bulevardului Corvin în centru pietonal”, în zona cuprinsă între str. George
Enescu şi b-dul Dacia, municipiul Hunedoara cu următoarea ordine de zi:
- implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor Planului Urbanistic Zonal.
Anunţul cu privire la dezbaterea publică a fost reluat cu trei zile înainte de data stabilită, prin afişare
pe site-ul instituţiei, la avizier şi transmis spre informare către mass-media.

Dezbaterea publică a avut loc în data de 17 iulie 2015, ora 11.00 la sediul Primăriei municipiului
Hunedoara, B-dul. Libertăţii, nr.17, sala de şedinţă, etajul I, camera 9. S-a întocmit un tabel cu 56 de
persoane prezente, o parte din aceştia maniferstându-şi dorinţa de a se înscrie la cuvânt. Ulterior, numărul
participanţilor a crescut, dar discuţiile fiind în desfăşurare aceştia nu au mai fost înregistraţi. Dezbaterea
s-a desfăşurat cu uşile deschise datorită numărului mare de participanţi.
Au apărut opinii diverse din partea cetăţenilor, după cum urmează:
Astfel, un număr de 72 de cetăţeni, prin Asociaţia de proprietari nr. 76, s-au declarat total împotriva
desfiinţării zonelor verzi din spatele blocurilor O5 şi 95 din b-dul Corvin şi blocul 38 şi 2 din aleea
Topitorului. De asemenea au înaintat un punct de vedere prin care sunt de acord cu realizarea proiectului
fără a afecta zonele verzi şi copacii din spatele blocurilor.
Un alt grup, însumând 218 semnături fiind reprezentaţi de doamna Pop Aurelia, s-au declarat total
împotriva acestui proiect pe motiv că prin construirea de drumuri şi parcări vor fi afectate suprafeţe mari de
zonă verde, precum şi foarte mulţi copaci. În finalul dezbaterii s-a conturat concluzia că este necesară
înaintarea unei noi propunerii cu renunţarea unor artere noi de circulaţie şi la un număr de parcări pentru
menţinerea şi conservarea copacilor existenţi şi a zonelor verzi.
În consecinţă colectivul de proiectare a depus la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Hunedoara, în data de 18.08.2015, o altă variantă, care să ţină seama de precizările de mai sus, în
vederea obţinerii avizului de mediu.
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