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Nr. 65352/13.10.2014

DOCUMENT DE PLANIFICARE A PROCESULUI DE INFORMARE
ŞI CONSULTARE PUBLICĂ PENTRU DOCUMENTAŢIA
P.U.D. „COMPLEX SOCIAL, CENTRU DE INTEGRARE FAMILIALĂ A COPIILOR
HUNEDOARA – CANTINĂ SOCIALĂ“
Bulevardul 1848, nr. 19B

Document elaborat în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului 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, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Consiliului
Local nr.158/2011 privind Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau
revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, a Legii nr.350/6.07.2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele responsabile cu coordonarea activităţilor de informare şi consultare a
publicului:
- Responsabil din partea Biroului Urbanism – Bilei Lucian, şef birou;
- Responsabil din partea Serviciului Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice – Toma
Valerica, şef serviciu;
- Beneficiar: Fundaţia Misionar Creştină Iosua, cu sediul în str. Zăvoi nr. 20, localitatea
Deva, judeţul Hunedoara;
- Reprezentant proiectant: arhitect Borca Vlad Dumitru.

1. DATE GENERALE

a) date de identificare a documentaţiei (denumire, amplasament, număr proiect, fază,
data):
Denumire: Complex social, centru de integrare familială a copiilor Hunedoara –
cantină socială
Amplasament: bulevardul 1848, nr. 19 B, pe terenul situat în intravilanul localităţii în
suprafaţă totală de 10320 mp, atribuit în folosinţă cu titlu gratuit pe o perioadă de 20 de ani,
în favoarea Fundaţiei Misionar Creştină Iosua.
Număr proiect: proiect nr. 102
Faza: plan urbanistic de detaliu
Data executării documentaţiei: 2014.

b)

date de identificare a beneficiarului:

Sediul: strada Zăvoi, nr. 20, localitatea Deva, judeţul Hunedoara.
c) date de identificare a proiectantului: BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ
BORCA VLAD DUMITRU, cu sediul în strada Duiliu Zamfirescu, bl. A6, sc.3, et.3, ap.55,
localitatea Deva, judeţul Hunedoara.
d) identificarea grupurilor ţintă, a părţilor potenţial interesate, persoane fizice sau
juridice, care pot fi afectaţi de prevederile propuse prin planul de urbanism (denumire, adresă,
telefon, reprezentant) şi către care se vor transmite scrisori de notificare:
Gugilă Mihai, strada Mihai Viteazu, nr.10
Gaita Doru, strada I.L. Caragiale, nr.10, bl.10, ap.3
Fotescu Gheorghe, strada Pictor N. Grigorescu, nr.12
Oprea Aurel, strada Viorele, nr.13, bl.L2, ap.1
Ciobanu Ioana, strada Viorele, nr.13, bl.L1, ap.3
Ciorogaru Alexandru, strada Viorele, nr.13, bl.L3, ap.4
Radu Cornelia, strada Viorele, nr.13, ap.5
Leonhardt Adalbert, strada Viorele, nr.13, bl.L3, ap.7
Anilevschi Daniel, strada Viorele, nr.13, bl.L3, ap.8
Albu Sergiu, strada Viorele, nr.13, bl.L3, ap.9
Petruţiu Mircea, strada Viorele, nr.11, bl.L2, ap.1
Săvulescu Robert, strada Viorele, nr.11, bl.L2, ap.2
Ocheana Maria, strada Viorele, nr.11, bl.L2, ap.3
Tamaş Augustin, strada Viorele, nr.11, bl.L2, ap.4
Gintagan Octavian, strada Viorele, nr.11, bl.L2, ap.5
Nekula Angela, strada Viorele, nr.11, bl.L2, ap.6
Ciotlăuş Ilarie, strada Viorele, nr.11, bl.L2, ap.7
Leuca Ştefan, strada Viorele, nr.11, bl.L2, ap.8
Ţigu Alexandra, strada Viorele, nr.11, bl.L2, ap.9
Diaconu Mihai, strada Viorele, nr.9, bl.L3, ap.1
Vaida Minodora, strada Viorele, nr.9, bl.L3, ap.2
Herlo Deleanu Lucian, strada Viorele, nr.9, bl.L3, ap.3
Muntean Maria, strada Viorele, nr.9, bl.L3, ap.4
Malea Raisa, strada Viorele, nr.9, bl.L3, ap.5
Georgescu Eugen, strada Viorele, nr.9, bl.L3, ap.6
Duduia Nicolae, strada Viorele, nr.9, bl.L3, ap.7,
Candrea Doina Voichiţa, strada Viorele, nr.9, bl.L3, ap.8
Răcean Lucian, strada Viorele, nr.9, bl.L3, ap.9
e) identificarea membrilor grupului de lucru (denumire, adresă, telefon, reprezentant)
Denumire: Primăria municipiului Hunedoara, Biroul Urbanism;
Adresa: B-dul. Libertăţii nr.17, camera 44, parter, telefon: 0254/716322 int. 315;
Reprezentanţi: Bilei Lucian – şef birou.
f) actul de autoritate publică de reglementare emis anterior: certificatul de urbanism nr.
25 din 04.02.2014 emis de Primarul municipiului Hunedoara.

2. CALENDARUL PROCESULUI (date estimate şi perioade ale informării)
a) în etapa pregătitoare

1.

data publicării anunţului de intenţie privind elaborarea PUD – ului: estimată

20.10.2014.
modul de transmitere a anunţului de intenţie privind elaborarea PUD – ului,
2.
obligatoriu prin:
- publicarea pe pagina de Internet a Primăriei municipiului Hunedoara, la adresa
www.primariahd.ro;

- afişarea la sediul Primăriei municipiului Hunedoara;
- afişarea pe panouri amplasate în zona de studiu (bulevardul 1848 nr. 19 B,
localitatea Hunedoara, judeţul Hunedoara);
- transmiterea în scris a anunţului grupurilor ţintă identificate la cap.1, lit.d)
opţional suplimentar prin:
- anunţ în presă (minim un anunţ într-o zi lucrătoare într-un cotidian local):
Servus
Hunedoara/Mesagerul
Hunedorean/Glasul
Hunedoarei/Ziarul
Hunedoreanului;
- editare pliante – nu este cazul;
- emisiuni radio-tv – nu este cazul;
- dezbateri preliminare – nu este cazul
3. perioada şi modul de primire/depunere a sugestiilor scrise ale publicului:
perioada: de la data apariţiei anunţului 20.10.2014 până la 04.11.2014
(minimum 15 zile calendaristice de la data anunţului);
- modul de depunere a sugestiilor în perioada indicată mai sus:
- scrisori depuse la Serviciul Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice,
între orele 8.00 – 15.00;
- comentarii pe pagina de Internet a Primăriei municipiului Hunedoara la
adresa: www.primariahd.ro;
- scrisori prin poştă pe adresa instituţiei (cu data de trimitere în perioada
indicată);
- alte forme (explicitare) – adrese de e-mail: primar@primariahd.ro;
info@primariahd.ro; primariahd@yahoo.com şi/sau fax nr.: 0254/716087.
4. data limită şi modalitatea de răspuns la opiniile, observaţiile sau sugestiile depuse
în scris de public în etapa pregătitoare:
- data limită de răspuns (maxim 15 zile de la data limită pentru depunere de
către public a sugestiilor şi observaţiilor în această etapă)
- data estimată 20.11.2014, data rezultată ………….;
- modul de trimitere a răspunsurilor va fi conform cap.2, lit.a), pct.2.
b) în etapa elaborării propunerilor finale, avizării şi aprobării documentaţiei

1. transmiterea rezultatului informării şi consultării publicului către structura de
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Hunedoara
- data estimată 21.11.2014, data rezultată …………;
2. redactarea Raportului informării şi consultării publicului
- data estimată 23.11.2014, data rezultată …………..;
3. data limită de transmitere spre publicare a Raportului Informării şi modalitatea de
publicare respectiv de contestare a observaţiilor:
- data estimată 25.11.2014, data rezultată …………..;
- modalitatea de publicare a raportului: publicare pe pagina de Internet a
Primăriei municipiului Hunedoara, la adresa: www.primariahd.ro, secţiunea Informaţii Publice,
subsecţiunea Consultare Publică, afişare la sediul Primăriei municipiului Hunedoara;
- data limită de contestare a raportului (cel puţin 5 zile de la publicare)
- modul de depunere a contestaţiilor va fi identic cu cele stabilite la cap.2,
lit.a), pct.3;
- data transmiterii Raportului informării către Consiliul Local al
municipiului Hunedoara spre însuşire sau respingere: data estimată 10.12.2014, data
rezultată ……………
Această etapă se va îndeplini cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordinul Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701/2010, cu modificările şi completările ulterioare,
respectiv prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată (r1) şi a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public, cu modificările şi completările ulterioare.

Anunţul privind încheierea procedurii de informare şi consultare a publicului, va fi afişat
la sediul Primăriei municipiului Hunedoara după data de 20.11.2014 şi pe site-ul
www.primariahd.ro
c) – în etapa monitorizării implementării Planului Urbanistic de Detaliu

Această etapă se desfăşoară după aprobarea prin HCL a Planului Urbanistic de
Detaliu şi se supune Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,
cu modificările şi completările ulterioare. În acest sens, vor fi furnizate şi puse la dispoziţie în
urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public, cu modificările şi completările ulterioare, planşa de reglementări urbanistice, planşa de
reglementări edilitare, planşa de reglementări a proprietăţilor, precum şi planşa de
reglementări al terenurilor care reprezintă informaţii de interes public.

Direcţia Amenajare Teritoriu,
Patrimoniu şi Urbanism
Arhitect Şef
ing. Oprişiu Corina

Responsabil Biroul Urbanism –
Responsabil Serviciul Informaţii
pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice

Întocmit 2ex/Toma Valerica

Bilei Lucian, şef birou
Toma Valerica, şef serviciu

ROMÂNIA
PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
HUNEDOARA
Direcţia Dezvoltare Strategii Comunicare
Serviciul Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice

Municipiul Hunedoara, B-dul Libertăţii nr.17, cod.331128, Judeţul Hunedoara, Tel.:+4 0254 716322, Fax: +4 0254 716087

TABEL ÎNŞTIINŢARE VECINI
ANEXĂ LA ANUNŢUL PUBLIC PRIVIND CONSULTAREA ASUPRA INTENŢIEI DE ELABORARE
A PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU P.U.D. „COMPLEX SOCIAL, CENTRU DE INTEGRARE FAMILIALĂ A
COPIILOR HUNEDOARA – CANTINĂ SOCIALĂ“
Bulevardul 1848, nr. 19B

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

NUME ŞI PRENUME
Gugilă Mihai
Gaita Doru
Fotescu Gheorghe
Oprea Aurel
Ciobanu Ioana
Ciorogaru Alexandru
Radu Cornelia
Leonhardt Adalbert
Anilevschi Daniel
Albu Sergiu
Petruţiu Mircea
Săvulescu Robert
Ocheana Maria
Tamaş Augustin
Gintagan Octavian
Nekula Angela
Ciotlăuş Ilarie
Leuca Ştefan
Ţigu Alexandra
Diaconu Mihai
Vaida Minodora
Herlo Deleanu Lucian
Muntean Maria
Malea Raisa
Georgescu Eugen
Duduia Nicolae
Candrea Doina Voichiţa
Răcean Lucian

Întocmit 2ex/Toma Valerica

ADRESA
Mihai Viteazu, nr.10
I.L. Caragiale, nr.10, bl.10, ap.3
Pictor N. Grigorescu, nr.12
Viorele, nr.13, bl.L2, ap.1
Viorele, nr.13, bl.L1, ap.3
Viorele, nr.13, bl.L3, ap.4
Viorele, nr.13, ap.5
Viorele, nr.13, bl.L3, ap.7
Viorele, nr.13, bl.L3, ap.8
Viorele, nr.13, bl.L3, ap.9
Viorele, nr.11, bl.L2, ap.1
Viorele, nr.11, bl.L2, ap.2
Viorele, nr.11, bl.L2, ap.3
Viorele, nr.11, bl.L2, ap.4
Viorele, nr.11, bl.L2, ap.5
Viorele, nr.11, bl.L2, ap.6
Viorele, nr.11, bl.L2, ap.7
Viorele, nr.11, bl.L2, ap.8
Viorele, nr.11, bl.L2, ap.9
Viorele, nr.9, bl.L3, ap.1
Viorele, nr.9, bl.L3, ap.2
Viorele, nr.9, bl.L3, ap.3
Viorele, nr.9, bl.L3, ap.4
Viorele, nr.9, bl.L3, ap.5
Viorele, nr.9, bl.L3, ap.8
Viorele, nr.9, bl.L3, ap.7
Viorele, nr.9, bl.L3, ap.8
Viorele, nr.9, bl.L3, ap.9

OBSERVAŢII
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Nr.
Către,
_____________________________
Str.__________________ __________
nr. ____ , bl. ____, sc.____ap.____
Localitatea Hunedoara
Judeţul Hunedoara
Referitor la: consultare asupra intenţiei de elaborare a Planului Urbanistic de Detaliu „Complex social,
centru de integrare familială a copiilor Hunedoara – cantină socială”
Stimată Doamnă/Stimate Domnule
În considerarea prevederilor Cap. VII - Planul urbanistic de detaliu – Implicarea publicului în etapa
pregătitoare, art. 42 din Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de
urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 158/2011, vă transmitem
anexat, anunţul public privind consultarea asupra intenţiei de elaborare a Planului Urbanistic de Detaliu
„Complex social, centru de integrare familială a copiilor Hunedoara – cantina socială”, şi vă adresăm rugămintea
de a consulta acest document şi de a transmite, propunerile, sugestiile sau opiniile până la data de marţi, 4
noiembrie 2014, ora 15.00, prin scrisori depuse la sediul Primăriei municipiului Hunedoara, b-dul. Libertăţii
nr.26, Serviciul Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice, scrisori prin poştă pe adresa instituţiei (cu data de
trimitere în perioada indicată), prin adresele de e-mail: primar@primariahd.ro; info@primariahd.ro;
primariahd@yahoo.com şi/sau fax nr.: 0254/716087. Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea
publicului: ing. Bilei Lucian, şef Biroul Urbanism.
În cazul în care, până la data menţionată, nu vom primi punctul dumneavoastră de vedere cu privire la
documentaţia propusă, vom consemna că nu aveţi propuneri şi observaţii asupra intenţiei de elaborare a
Planului Urbanistic de Detaliu „Complex social, centru de integrare familială a copiilor Hunedoara – cantină
socială”.
De asemenea, vă readucem în atenţie faptul că, observaţiile dumneavoastră sunt necesare în vederea
elaborării propunerii finale şi aprobării Planului Urbanistic de Detaliu pentru „Complex social, centru de integrare
familială a copiilor Hunedoara – cantină socială”.
Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului:
• Afişare anunţ pe pagina de Internet a Primăriei municipiului Hunedoara, la sediul instituţiei în locurile de
afişaj special amenajate precum şi afişare panouri rezistente la intemperii în locuri vizibile pe teritoriul
zonei tratate;
• Informare şi consultare publică în perioada 20 octombrie 2014 – 04 noiembrie 2014 la sediul Primăriei
municipiului Hunedoara – Serviciul Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice, b-dul. Libertăţii nr.26, de
luni până vineri între orele 8.00 – 15.00;
• Răspunsul la observaţiile transmise va fi pus la dispoziţia publicului în termen de 10 zile de la răspunsul
argumentat al iniţiatorului P.U.D. – ului şi publicat pe pagina de internet a primăriei;
• Întocmirea raportului de informare şi consultare a publicului pentru documentaţia P.U.D. şi publicarea lui
pe pagina de Internet a Primăriei municipiului Hunedoara la secţiunea Informaţii Publice, subsecţiunea
Consultare publică.
Cu stimă,

PRIMAR
prin director executiv adjunct
Direcţia Amenajare Teritoriu,
Patrimoniu şi Urbanism,
Oprişiu Corina
2ex. Toma Valerica

Serviciul Informaţii pentru
Cetăţeni şi Relaţii Publice,
Toma Valerica

