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RAPORTUL |NFORMAnII gt coNSULTARt pOpuLATtEl
Privind elaborarea

PLAN URBANISTIC ZONAL SIBEGULAMENT LOCAL DE URBANTSM tN VEDEREA TNTRODUCERil tN
INTRAVILAN A SUPRAFETEI DF 1500 MP TEREN DIN 5s4B MP DtN D9MEN;UL pUBLtc AL JUDETULUI

NEAMT PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 'IMBUNATATIREA sTARII DE coNsERVARE A
HABITATELOR DE INTERES CO]IIIUNITAR DIN PARGUL NATIONAL OEAHLAU PRIN IMPLEMENTAREA DE

MASURI ADECVATE"

Document elaboraf in conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30.12,2010 privind aprobarea
Metodologiei de informare gi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajarea teritoriului gi de urbanism.

Obiect Informarea gi consultarea publicului cu privire la propunerile PLAN URBANISTIC ZONAL
sl REGULAMENT LOCA|- DE URBANTSM tN VEDEREA TNTRODUCERil tN TNTRAVTLAN A
SUPMFETEI DE 1500 MP TEREN DtN 5548 Mp DtN DOMENTUL pUBLtC AL JUDETULUT NEAMT
PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI "IMBUNATATIREA STARII DE CONSERVARE A
HABITATELOR DE INTERES COMUNITAR DIN PARCUL NATIONAL CEAHLAU PRIN
IMPLEMENTAREA DE MA$URI ADECVATE".

Beneficiar: Judelul Neam!, prin Consiliul Jude{ean Neam!.
Proiectant: S.C, TOPOPREST S,R,L, Piatra Neam! Bulevard Dacia, bloc 7, scara A, parter, ap.

4, Municipiul Piatra Neam{.
Procesul de infornmre gi consultare a publicului s-a desfigurat in conformitate cu calendarul

procesului stabilit in Documentul de planificare,

Documente eliberatp de Primiria Oragului Bicaz:
-aviz de oportunitate nr. 1 i094127 .09.202j
-certifi catul de urbarnism nr. 05123.06.2021
Autoritatea publicd locali cdt gi investitorul, au intocmit Calendarul de informare gi consultare a

publicului in privinla elabordrii PUZ-ului mai sus menfionat, pentru terenul amplasat in extravilanul oragului
Bicaz, in cuprinsul ciruia a fost prevdzutd parcurgerea etapelor reglemeniate de Ordinul nr, 2701 din
30.12.2010, dupi cum urmqazi:

ETAPA 1: implicarpa publicului in etapa pregititoare
Anunlul privind int$nlia de elaborare PUZ afigat in etapa pregdtitoare in care publicul este

informat cu privire la intenfiia de elaborare a PUZ-ului, precum gi asupra posibiliti$i pu'blicului de a
transmite sugestii, observafii, opinii, anunfce a fost publicat de cdtre Primiria Oragului Bicaz pe pagina
proprie de internet si la avizierul institutiei.



Metodele pe care persoanele afectate sau interesate le-au prltut utiliza pentru a formula observalii
9i propuneri sunt urmdtoarele: formularea gi redactarea in scris a dbiecliunilor cu privire la acest pU2,
urmdnd a fi adresate compartimentului urbanism gi amenajarea teritoriului din cadrul Primi1ei Orasului
Bicaz. Nu au fost formulate astfel de solicitiri,

ETAPA 2: implicarea publiculuiin etapa elaboririi propudrerilor
In cadrul acestei etape, persoanele interesate puteau Qonsulta documentatia si transmite

observalii cu privire la documentele gi propunerile preliminare PUZ-ului. Aceasta s-a desfisuraizilnic. intre
orele 7,30-11.30, la compartimentul urbanism gi Amenajarea Teritoril.rlui

Conform prevederilor legale, au fost puse la dispozilia publicului, spre consultare, documentele
aferente propunerilor PUZ, inclusiv materiale explicative scrise gi desenate, intr-un limbaj nontehnic,
inclusiv certificatul de urbanism gi avizul de oportunitate, plansa de feglementdri gi regulamentul local de
urbanism, care s-au aflat la sediul primiriei,

Documentalia disponibild pentru consultare aflati la sediul Primiriei Oragului Bicaz, nu a fost
solicitatd pentru consultare de cdke nici o persoand,

Rezumatul problemelor, observaliilor si rezervelor exprimab public pe parcursul procesului de
informare gi consultare, inclusiv:

-modul in care solicitarea a rezolvat, intenlioneazi si rezolve sau se va ocupa de problemele,
observaliile gi rezervele exprimate public: nu au fost inreoishate obsei.vatii sau rezerve.

-problemele, observaliile 9i rezervele pe care iniliatorul planului de urbanism nu poate sau nu e
dispus sd le rezolve, impreund cu motivalia acestui lucru: nu este cadrl.

-orice alte informalii considerate necesare pentru a dus[ine preluarea sau nepreluarea
propunerilor: nu au fost inregistrate.

ETAPA 3: implicarea publiculuiin etapa aprobirii pUZ

Aceasti etapi se va indeplini cu respectarea prevederilor arrt. 6 din Ordinul 270112010, respectiv
Legii 5212003 privind tlansparenla decizionald gi a Legii 54412001privind liberut acces la informaliile de
interes public, cu modificirile gi completirile ulterioare,

ETAPA 4: implicarea publiculuiin monitorizarea impremdntirii puZ

_ Planga de reglementiri urbanistice si regulamentul local refrezintd informalii de interes public gi
vor fi furnizaie gi puse la dispozilie in urma soliciterilor, conform Ldgii 544/200t piivinO liberul acces la
informaliile de interes public, cu modificdrile gicompretirire urterioare.

Acest raport a fost intocmit in conformitate cu Ordinul nr.27D1din 30.12.2010 privind aprobarea
Metodologiei de informare gi consultare a publicului cu privire ra eldborarea sau revizuirea planurilor de
amenajarea teritoriului gi de urbanism gi va fundamenta decizia Consiliului Local de adoptare sau
neadoptare a planului de urbanism la care se referS, De asemenda, prezentul raport de iniormare gi
consultare a publicului se va publica pe pagina proprie de internet a Primdriei Orasului Bicaz,
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