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RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI PENTRU  DOCUMENTAŢIA 

PLAN URBANISTIC ZONAL “    RECONVERSIE U.T.R. IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI 

HALE DE PRODUCTIE        ”, în comuna Albesti, judetul Mures 
În conformitate cu art. 36 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, Ordinul 
nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul 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” , coroborate cu Regulamentul local de 
implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de 

urbanism , aprobat prin Hotararea nr. 61/28.04.2011 a Consiliului Judetean Mures  în vederea 
aprobării documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal “ RECONVERSIE U.T.R. IN VEDEREA 
CONSTRUIRII UNEI HALE DE PRODUCTIE” în str. Baratilor, nr. 8, comuna Albesti, au fost parcurse 
etapele legale de informare şi consultare a publicului atât de către iniţiatorul proiectului S.C PARAT RO 
SRL., cu sediul în comuna Albesti, str. Baratilor, nr. 8, judeţul Mures, cât şi de către Compartimentul 
Urbanism, structura de specialitate ce asigură elaborarea Raportului informării şi consultării publicului 
referitor la opiniile colectate, răspunsurile formulate şi argumentarea lor. 
Suprafaţa de teren studiată pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal este de 9087 mp, situată în 
intravilanul comunei Albesti, în str. Baratilor nr. 8. 
Informarea şi consultarea publică s-a derulat respectând etapele din cadrul procesului de elaborare sau 
revizuire a planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului: 
1. Etapa pregătitoare prin anunţarea intenţiei de elaborare; 
2. Etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare;  
3. Etapa propunerii finale care include toate observaţiile avizatorilor şi care se supune procedurii de 
transparenţă decizională; 
4. Etapa monitorizării şi implementării Planului Urbanistic Zonal “  RECONVERSIE U.T.R. IN VEDEREA 
CONSTRUIRII UNEI HALE DE PRODUCTIE  ” după aprobarea documentaţiei prin hotărâre a consiliului 
local. 
Amplasament: Terenul în suprafaţă studiată de 9087 mp este situat în intravilanul localităţii Albesti, str. 
Baratilor, nr. 8. 
Proiectant: S.C. ARHITECTON SRL , cu sediul in localitatea Tirgu-Mures , str. Revolutiei, nr. 22, 
jud. Mures, tel: 0265217822. 
Persoana responsabilă din partea proiectantului pentru informarea şi consultarea publicului:  
arh. Kovacs Angela 
Persoana responsabila cu informarea şi consultarea populaţiei din partea comunei Albesti: ing. Murea 
Steluta  – Compartimentul Urbanism, telefon 0265778001 int. 12,  e-mail :albesti@cjmures.ro . 

 
Etapa a II - a – Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor preliminare – s-a desfăşurat 
în perioada 24.02.2017-9.03.2017. 
Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate pentru a informa şi consulta publicul 
S-au întocmit: 
- Anunţul public în Etapa a II-a privind consultarea asupra propunerilor preliminare  
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P.U.Z. şi R.L.U. pentru “RECONVERSIE U.T.R. IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI HALE DE 

PRODUCTIE        ”, în comuna Albesti, str. Baratilor, nr. 8, judetul Mures, nr.1067/23.02.2017 a 
fost afişat la sediul Primăriei  şi publicat pe pagina de Internet a Primăriei comunei Albesti la adresa: 
www.comunaalbesti.ro în data de 24.02.2017; 
- Documentul de planificare al procesului de informare şi consultare a publicului, 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; 
În cuprinsul anunțului public privind consultarea asupra propunerilor preliminare P.U.Z. şi R.L.U. pentru 
“RECONVERSIE U.T.R. IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI HALE DE PRODUCTIE   ”, în comuna 
Albesti, str. Baratilor, nr. 8,  judetul Mures  , publicul interesat din comuna Albesti a fost invitat să 
consulte documentaţia aferentă P.U.Z. la sediul Primăriei comunei Albesti , Compartimentul Urbanism, 
de luni până vineri între orele 8.00 – 15.00 şi de a formula un punct de vedere cu privire la propunerile 
P.U.Z., punct de vedere sau opinie ce va fi pusă în discuţie în cadrul unei dezbateri publice organizate 
de Primăria comunei Albesti. 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 la adresa: 
www.comunaalbesti.ro, adresa de e-mail: albesti@cjmures.ro şi/sau fax nr.: 0265777168; 
- scrisori prin poştă pe adresa instituţiei (cu data de trimitere în perioada indicată). 
Au fost afişate pe site-ul www.comunaalbesti.ro: 
- anunţul privind consultarea asupra propunerilor preliminare asupra P.U.Z.; 
- documentul de planificare a procesului de informare şi consultare publică; 
- memoriu cu privire la propunerile P.U.Z.; 
- plan reglementări urbanistice; 
- planuri cu vederi de ansamblu; 
- plan reglementări varianta II; 
- proces verbal al dezbaterii publice; 
Anunţul privind consultarea asupra propunerilor preliminare ale P.U.Z. a fost amplasat de către 
investitor şi pe trei panouri rezistente la intemperii, în loc cu vizibilitate, pe teritoriul zonei studiate 
conform modelului prevăzut de Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2701/2010. 
Documentaţia expusă/disponibilă pentru consultare la sediul Primariei comunei Albesti, Strada Lunga, 
nr. 123, judetul Mures a fost consultată  de cetăţenii din comuna Albesti, li s-au prezentat aspectele 
esenţiale pentru o mai bună înţelegere, acestia nedepunand ulterior observatii sau sugestii in scris. 
Acest raport a fost întocmit în conformitate cu  art. 36 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul 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”, coroborate 

cu Regulamentul local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de 
amenajare a teritoriului si de urbanism , aprobat prin Hotararea nr. 61/28.04.2011 a Consiliului 
Judetean Mures  care fundamentează decizia Consiliului local Albesti, responsabil cu aprobarea sau 
respingerea planului P.U.Z. propus, în vederea respectării principiilor de dezvoltare urbană durabilă şi 
asigurării interesului general. 
În vederea fundamentării tehnice a deciziei, autorităţile administraţiei publice pot solicita opinia unor 
experţi atestaţi sau a unor asociaţii profesionale din domeniu. 
Raportul va fi afişat pe pagina de Internet a Primăriei comunei Albesti la adresa: 
www.comunaalbesti.ro, secţiunea Informaţii Publice, subsecţiunea Consultare publică cât şi pe panoul 
de afişaj al instituţiei. 
 

COMPARTIMENTUL URBANISM, 

Ing. MUREA STELUTA MIMI 

 

 


