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RAPORTUL INFORMĂRII  ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI 
 

 Etapa 1- etapa pregătitoare PUD: 
PUD - ,, LOCUINTA P+M/1E SI IMPREJMUIRE ”; 
Amplasament: str. Bela Lugosi FN, CF nr. 440806 nr. top. 509/a/2/1/2, Timişoara 
Beneficiari: BODEA SEBASTIAN si BODEA DORIS IOANA 

- Proiectant: SC ZAS ARHIDESIGN SRL 
Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate  pentru a informa şi a consulta publicul,  

Cetăţenii au fost invitaţi să transmită observaţii în perioada 27.03.2019 – 15.04.2019, la documentaţia 
disponibilă in cadrul Biroului Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ, din cadrul Direcţiei Urbanism şi afişată pe 
site-ul www.primariatm.ro. 

      În acest scop pe parcela care a generat planul urbanistic de detaliu a fost amplasat prin grija 
beneficiarului, un panou conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/2017 privind „Regulamentul Local de implicare a 
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 6 
iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată), au fost anunţaţi proprietarii parcelelor 
învecinate şi a fost  afişat anunţul  pe site-ul www.primariatm.ro; 

Proprietari notificaţi:  
 SZALA ADELA CARMEN–  str.Pavel Dan, nr.37 , Timisoara 
 IONEL ALIN –  str.Nicolae Filimon nr.21, Timisoara 
 BUTARU  FLORIN– str. Nicolae Filimon nr. 23, Timisoara 

             Documentaţia  disponibilă la Biroul Avizare Conformităţi PUG/PUD/PUZ, nu a fost consultată de nici o 
persoana.  

      Nu s-au formulat sugestii si/sau obiectii cu privire la aceasta investitie.   
Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/2017 privind „Regulamentul Local 

de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, etapa 
pregătitoare PUD, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia PUD - ,, LOCUINTA P+M/1E 
SI IMPREJMUIRE”, str. Bela Lugosi FN, CF nr. 440806 nr. top. 509/a/2/1/2, Timişoara, beneficiar BODEA 
SEBASTIAN si BODEA DORIS IOANA, proiectant SC ZAS ARHIDESIGN SRL, a fost finalizată, si se va putea 
începe  circuitul legal  de avizare. 

       
             Arhitect Şef, 

   Emilian Sorin CIURARIU 
   
   
                 Şef Birou,                                                                                                             Consilier, 
             Liliana IOVAN                                                                                                        Edith SABĂU 
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