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încheiat cu ocazia şedinţei de dezbatere publică pentru documentaţia de urbanism faza 

Plan Urbanistic Zonal „   RECONVERSIE U.T.R. IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI HALE 

DE PRODUCTIE   ” în data de 09 martie 2017 
În data de 09 martie 2017, Primăria comunei Albesti a organizat la sediul din strada Lunga, nr. 123, 

şedinţa publică de dezbatere a documentaţiei în faza plan urbanistic zonal pentru  “ RECONVERSIE 

U.T.R. IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI HALE DE PRODUCTIE”  ,cu următoarea ordine de 
zi: 
- implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru  

“RECONVERSIE U.T.R. IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI HALE DE PRODUCTIE” 
Şedinţa publică s-a organizat în conformitate cu prevederile Ordinului M.D.R.T. nr.2701/30.12.2010 
pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism,  privind aprobarea “Regulamentului 
local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a 
teritoriului”. 
Compartimentul de urbanism a publicat în data de  23.02.2017, anunţul public care cuprinde denumirea 
obiectivului de investiţii, beneficiarul planului, proiectantul general, propunerea, data publicării, data şi 
modalităţile până la care se pot transmite observaţii şi propuneri, posibilităţile de acces al persoanelor 
interesate de documentaţie. Informarea şi consultarea publică s-a derulat respectând etapele din cadrul 
procesului de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului astfel:  
-etapa pregătitoare prin anunţarea intenţiei de elaborare şi etapa elaborării propunerilor ce vor fi 
supuse procesului de avizare. Compartimentul de urbanism a elaborate documentul de planificare a 
procesului de informare şi consultare publică pentru documentaţia 

P.U.Z. “  RECONVERSIE U.T.R. IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI HALE DE PRODUCTIE” 
care a fost afişat la sediul Primăriei Comunei Albesti şi publicat pe pagina de Internet a Primăriei 
comunei Albesti la adresa: www.comunaalbesti.ro în data de   28.02.2017. Au fost transmise către 
locatarii din zonă scrisori de informare, precum şi invitaţia de participare la dezbaterea publică din data 
de 9.03.2017. 
În data de 23.11.2016 si  23.02.2017 au fost afişate pe site-ul www.comunaalbesti .ro: - anunţurile 
privind consultarea publicului în etapa elaborării propunerilor preliminare privind P.U.Z.; 
- memoriu de prezentare cu privire la obiectul P.U.Z.; 
- regulament local de urbanism aferent; 
- planul de situaţie existent; 
- planuri de prezentare a propunerilor; 
- plan reglementări urbanistice. 
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Anunţul privind consultarea asupra propunerilor preliminare ale P.U.Z. a fost amplasat de către 
investitor şi pe un panou rezistent la intemperii, în loc cu vizibilitate, pe teritoriul zonei studiate. Publicul 
a fost invitat să consulte documentele privind propunerile preliminare ale P.U.Z. şi să transmită 
observaţii şi propuneri asupra acestor documente disponibile la sediul Primăriei comunei Albesti, 
Compartimentul de urbanism Urbanism, în perioada   27.02.2017-8.03.2017 , între orele 08.00-15.00 şi 
permanent pe site-ul primăriei la adresa: www.comunaalbesti.ro. 
De asemenea, publicul a fost invitat să transmită observaţii şi propuneri referitoare la propunerile 
preliminare PUZ, începând cu data afişării, prin: 
- scrisori depuse la Compartimentul Urbanism în perioada indicată; 
- comentarii pe pagina de Internet a Primăriei comunei Albesti; 
- scrisori prin poştă pe adresa instituţiei cu data de trimitere în perioada indicată. 
 Nu s-au primit propuneri sau sesizari din partea  locatarilor din zonă. 
 
Desfăşurarea dezbaterii publice: 
Dezbaterea publică a început la ora 12,00, în prezenţa colectivului de proiectare si a reprezentantului 
Consiliului Judetean Mures-d-l Pop Calin-. A mai participat d-l director general al SC PARAT RO 
Sziklodi Denes. 
În deschidere, doamna ing.Murea Steluta , din cadrul Compartimentului de Urbanism, a prezentat 
scopul întâlnirii, precum şi etapele legale pe care le parcurge documentaţia în procesul de avizare şi 
aprobare. S-a dat apoi cuvântul proiectantului, d-na Galfi Ildiko, din partea elaboratorului proiectului, să 
prezinte soluţiile propuse prin proiect. În cuvântul său, doamna Galfi Ildiko  a scos în evidenţă 
necesitatea recoversiei  zonei functionale. Devenind proprietar pe imobil, S.C.PARAT RO SRL . a 
solicitat prin tema de proiectare  extinderea zonei de productie. 

Pentru rezolvarea celor de mai sus, doamna Galfi Ildiko propune RECONVERSIA U.T.R. IN 

VEDEREA CONSTRUIRII UNEI HALE DE PRODUCTIE   . 
 
 
 
Compartimentul de Urbanism,    Din partea Consiliului Judetean Mures, 
    
Ing. Murea Steluta      ing. Pop Calin 
       
  
 
Din partea proiectantului,     Din partea investitorului, 
Tehnician,  
Galfi Ildiko       Director, 
        Siklodi Denes  


