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Nr.   5024 din 05.03.2019                                           Vizat: 

 

                                    Primar, 

                                     Victor Drăguşin 

 

 

 

                    

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI 

pentru documentația 

„PLAN URBANISTIC ZONAL 

PENTRU TEREN SITUAT ÎN MUNICIPIUL ALEXANDRIA, 
ȘOSEAUA ALEXANDRIA – CERNETU, TARLAUA 51”, jud. Teleorman 

 

 Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și 

consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului 

și de urbanism” coroborat cu Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau 

revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului în municipiul Alexandria, aprobat prin 

H.C.L. nr. 57 din 31.03.2011. 

Amplasament: Terenurile care au generat PUZ-ul, în suprafață totală de 14760,00 mp, identificate 

prin numerele cadastrale 21235; 25530 și 25529 sunt situate în intravilanul municipiului 

Alexandria, șoseaua Alexandria-Cernetu D.J. 504, Tarlaua 51. PUZ-ul studiază o zonă de 4,13 Ha 

compusă din terenuri ce aparțin domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria cât și 

terenuri în proprietate privată.  

Obiect: Informarea și consultarea publicului interesat cu privire la propunerile „Planului Urbanistic 

Zonal pentru terenul situat în Alexandria, șoseaua Alexandria-Cernetu, tarlaua 51”. 

Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA cu sediul în municipiul Alexandria, 

str.Dunării, nr. 139, jud. Teleorman. 

Proiectant: S.C. ARIA URBANĂ S.R.L.-D., municipiul București, bd. Nicolae Grigorescu, nr. 5, 

bl. M4, sc. 5, ap. 95, sector 3. 

Actele de autoritate publică care au fost eliberate de Primăria municipiului Alexandria : 

- Certificat de urbanism nr. 17 din 29.01.2018; 

- Aviz de oportunitate nr. 1 din 02.03.2018. 
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Detalii privind tehnicile și metodele utilizate pentru a informa și a consulta publicul: 

1 – Data și modalitatea prin care a fost făcută publică intenția de a elabora documentația de 

urbanism 

 În data de 09.01.2018 – anunțul public nr. 432/09.01.2018 privind intenția de elaborare a 

planului urbanistic zonal a fost publicat pe pagina proprie de internet a Primăriei muncipiului 

Alexandria, în ziarul „Teleormanul” și a fost afișat la avizierul situat în holul Primăriei municipiului 

Alexandria. 

 Publicul a fost invitat să transmită observații și propuneri asupra documentației de urbanism 

până pe data de 15.01.2018 prin scrisori/adrese/cereri depuse la registratură sau transmise prin 

poștă. 

 Nu au fost depuse observații, sugestii sau propuneri cu privire la intenția de elaborare PUZ. 
 

2 – Datele și modalitățile prin care au fost făcute publice afișarea documentației de urbanism 

și întâlnirile pentru prezentare și dezbatere 

 În data de 07.05.2018 – anunțul public nr. 10151/07.05.2018 privind propunerile preliminare 

ale planului urbanistic zonal a fost publicat pe pagina proprie de internet a Primăriei municipiul 

Alexandria, în ziarul „Teleormanul” și a fost afișat la avizierul situat în holul Primăriei municipiului 

Alexandria. 

 Publicul a fost invitat să transmită observații asupra documentației cu propunerile PUZ până 

pe data de 15.05.2018 prin scrisori/adrese/cereri depuse la registratură sau transmise prin poștă, iar 

documentația de urbanism a fost disponibilă pentru consultare în format letric, la sediul Primăriei 

municipiului Alexandria în perioada 07.05.2018 - 15.05.2018, între orele 9
00

 – 12
00

. 

 Nu au fost depuse observații, sugestii sau propuneri cu privire la propunerile PUZ. 
 

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local de implicare a publicului în 

elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului în municipiul 

Alexandria și fundamentează decizia consiliului local de adoptare sau neadoptare a planului de 

urbanism sau amenajare a teritoriului la care se referă. 
 

La prezentul raport se anexează cele două anunțuri: Anunțul privind intenția de elaborare PUZ și 

Anunțul privind consultarea asupra propunerilor preliminare PUZ. 

  

  

ARHITECT ȘEF, 

Anne Marie GACICHEVICI 

       

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit în 2 exemplare            
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