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 RAPORT  
privind procedura de informare a publicului a 

documentaţiei P.U.Z – reconfigurare urbana zona cuprinsa intre strada Tomis, 
strada Campia Islaz si strada Raului  

 
 

 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 revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism s-a aprobat prin 
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.Z. „reconfigurare urbana zona cuprinsa intre 
strada Tomis, strada Campia Islaz si strada Raului ” în str.Tomis  nr.2 a ţinut cont de 
prevederile  capitolului III, secţiunea 3 din Regulamentul Local după cum urmează: 
         - în baza adresei nr. 149000/12.09.2016 s-a solicitat informarea publicului şi s-au afişat pe 
site-ul instituţiei Primăriei Municipiului Craiova cu adresa www.primariacraiova.ro, prin anunţul nr. 
14 din 12/09/2016 precum şi la sediul instituţiei din strada A.I. Cuza, nr.7 prin adresa nr. 149100 
din 12.09.2016 planurile aferente investiţiei propuse în zona străzi Tomis ,respectiv: - planul cu 
situaţia existentă, planul cu situaţia propusă (planul de reglementări urbanistice), planul cu tipuri de 
proprietate, încadrare în P.U.G, memoriu tehnic şi Regulament de urbanism aferent P.U.Z, conform 
proceselor-verbale de afişare nr.149100/12.09.2016 si 149000/12.09.2016.Argumentarea afişării la 
sediul instituţiei se face prin foto anexate.      
      Au fost identificaţi şi notificaţi proprietarii parcelelor implicate în P.U.Z, cu adrese transmise 
prin poştă cu confirmarări de primire anexate documentaţiei,respectându-se termenul de 25 zile 
prevăzut pentru perioada de studiere şi de primire a observaţiilor şi/sau propunerilor, cu adresele 
nr.144050/01.09.2016. 
          Beneficiarul a anunţat intenţia de aprobare a P.U.Z.-ului pe panou în loc vizibil la zona ce a 
fost studiată prin acest  P.U.Z din  data de 01.09.2016, argumentat cu foto anexat.  
 Având în vedere că au fost identificaţi toţi proprietarii zonei studiate, beneficiarul investiţiei 
a publicat anunţ în două ediţii ale ziarului local, Gazeta de Sud în 01.09.2016 si  03.09.2016 - 
04.09.2016, anunţuri pe care le anexăm documentaţiei de P.U.Z. 

      În prezent, din punct de vedere al regimului economic, zona studiată este parţial  
domeniul public, proprietăti private cu categoria curţi construcţii 

      După  expirarea perioadei de 25 zile cu privire la toate etapele de informare, ce a decurs 
de la ultima adresa/notificare ce a fost emisă in data de 07.10.2016,pentru care s-au primit 
confirmări de primire şi nu s-au primit obiecţiuni, propuneri, opinii, nici pe site-ul Primăriei şi nici 



 

 
 prin adresa de la cei notificaţi, în urma consultării publicului, motiv pentru care procedura de 
informare şi consultare a publicului a fost respectată. 
             Faţă de cele precizate mai sus, au fost respectate procedurile conform Regulamentului 
Local pentru informarea publicului, putându-se trece la etapa de întocmire a raportului de 
specialitate şi înaintării spre avizarea şi aprobarea în Consiliului Local al Municipiului Craiova,  a 
respectivei documentaţii. 
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