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RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI  
 

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a 
publicului cu privire la documentaţia: 

PUZ - „CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI MIXTE LA PARTER 
S+P+3E+Er” 

Bv.  Simion BARNUTIU nr. 53,  TIMISOARA; 
Beneficiar: BARABAS  IOSIF;  

       Proiectant: BIA LUCHIN NENAD; 
 

Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul:  
Cetăţenii au fost invitaţi să transmită observaţii referitoare la documentaţia P.U.Z. disponibilă la 

Serviciul Certificari si Autorizari din cadrul Directiei Urbanism, şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în 
perioada 11.11.2019-05.12.2019; 

 
În acest scop, beneficiarul documentaţiei a amplasat un panou pe terenul care a generat planul urbanistic 

zonal, iar Direcţia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la 
sediul Primăriei Municipiului Timişoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea 
Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare 
a teritoriului, au fost notificaţi cetăţenii prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro. 

 
S-au expediat prin poştă anunţul cu privire la PUZ - „CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE CU 

FUNCTIUNI MIXTE LA PARTER S+P+3E+Er”, Bv.  Simion BARNUTIU nr. 53, Timisoara, jud. Timiş - 
unui număr de 18 adrese - vecini de pe străzile din cvartalul din care face parte imobilul supus reglementarii. 

Documentaţia disponibilă la Serviciul Certificari si Autorizari, nu a fost consultată de nici o 
persoană.  

La intâlnirea cu proiectantul documentaţiei, organizată în data de 19.11.2019, orele 14.00 – 15.00, la 
sediul Primăriei Municipiului Timişoara, camera 213, et. 2, a participat arh. LUCHIN NENAD, iar din partea 
publicului nu a participat nici o persoana.  

Nu au fost făcute obiecţii în scris la Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii. 
 
Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de  H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea 

Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare 
a teritoriului ,,Etapa 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a 
publicului cu privire la documentaţia Plan Urbanistic Zonal – „CLADIRE LOCUINTE COLECTIVE CU 
FUNCTIUNI MIXTE LA PARTER S+P+3E+Er”, Bv.  Simion BARNUTIU nr. 53, Timisoara, beneficiar  
BARABAS  IOSIF, proiectant: BIA LUCHIN NENAD, a fost finalizată şi se va putea începe  circuitul legal  
de avizare.       
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