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 RAPORT  
privind procedura de informare a publicului la  

aprobare P.U.D.  „Construire clădire depozitare şi gestionare arhivă P+1” str. 
Drumul Industriilor, nr.64 A 

 
 Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 al Ministrului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a 
publicului cu privire la elaborarea sau revizurea planurilor de amenajare a teritoriului şi de 
urbanism s-a aprobat cu H.C.L. nr. 118/2011 Regulamentul Local privind implicarea 
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului 
Municipiului Craiova. 
 Informarea publicului pentru P.U.D. „Construire clădire depozitare şi 
gestionare arhivă P+1” str. Drumul Industriilor, nr.64 A a ţinut cont de prevederile 
capitolului III, secţiunea 3 din Regulamentul Local după cum urmează: 
 - în baza adresei nr.172118/26.10.2016 către Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişaj 
Stradal, din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Craiova, în care s-a solicitat a se verifica  
şi comunica dacă lucrările specificate mai sus sunt executate, s-a primit adresa cu 
nr.26655/07.11.2016 prin care suntem informaţii că poliţiştii locali cu atribuţii în domeniul 
disciplinei în construcţii, s-au deplasat la faţa locului şi au constatat că lucrările mai sus 
menţionate nu au fost executate, prezentând şi foto cu situaţia existentă în teren. 
 - în baza adresei nr.172876/27.10.2016 s-a solicitat informarea publicului şi s-au publicat şi 
afişat pe site-ul instituţiei cu adresa www.primariacraiova.ro prin anuntul nr.19 din 
27.10.2016 precum şi la sediul instituţiei, conform proceselor-verbale de afişaj nr.172876 
din 28/10.2016, planurile extrase din documentaţi P.U.D: plan de încadrare în zonă, plan de 
situaţie cu propunerea. Argumentarea afişării la sediul instituţiei se face prin foto anexate 
(panou sediu). 
 - au fost identificaţi şi notificaţi proprietarii parcelelor adiacente cu adrese transmise prin 
poştă cu confirmare de primire, respectându-se termenul de 15 zile prevăzut pentru perioada 
de studiere şi de primire a observaţiilor şi/sau propunerilor, cu adresele 
nr.179329/09.11.2016 după cum urmează: 
- proprietari: S.C. Mobiletech Utilaje S.R.L., N-E - str. Drumul Industriilor, nr.64, nr. 
cadastral 225473 pentru care s-a prezentat - Declaraţie cu nr.77/07.12.2016 şi Ciurezu S., N 
-V - str. Drumul Industriilor, nr.66, nr. cadastral 21096. 
         Beneficiarul a anunţat intenţia de aprobare a P.U.D-ului pe panou în loc vizibil la 
parcela ce a generat acest P.U.D, argumentat cu foto anexat şi a publicat anunţ în două  
ediţii ale  ziarului  local Gazeta de Sud, în ediţiile din data de 18/10/2016 şi 21/10/2016, 
anunţuri pe care le anexăm documentaţiei P.U.D, prin care a luat în considerare că 

http://www.primariacraiova.ro/


proprietarii parcelelor învecinate au putut fi informaţi de elaborarea P.U.D-ului (proprietari 
care nu sunt afectaţi de propunerea P.U.D-ului).  
     După  expirarea perioadei de 15 zile cu privire la toate etapele de informare, ce a decurs 
de la ultima adresa/notificare ce a fost trimisă in data de 09.11.2016, pentru care s-au primit 
confirmări de primire şi s-a constatat că nu au fost primite obiecţiuni, propuneri, opinii, de 
la cei notificaţi, se consideră că procedura de informare şi consultare a publicului a fost 
respectată.    
    Faţă de cele precizate mai sus, au fost respectate procedurile conform Regulament 
Local pentru informarea publicului, (durata de 15 zile pentru finalizarea procedurii 
conform Regulamentului Local, necesare în cazul în care se primeau obiecţiuni, 
propuneri, opinii, nu este oportună), putându-se trece la etapa de întocmire a 
raportului de specialitate şi înaintării spre avizare şi aprobare a respectivei 
documentaţii in Consiliul al Municipiului Craiova. 
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