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lncheiat astazi 10.04.2017 cu ocazia sedintei de dezbatere publica a

proiectului de Plan Urbanistic Zonal si a Regulamentului Local de Urbanism

pentru " Construire cladire birouri, magaziisi hala depozitare pentru exploatarea

livezii de pomi fructiferi ", titular de plan Pomicola Fierbinti SRL

Se desemneaza un presedinte de sedinta ,in persoana doamnei Constantinescu Maria - consilier

urbanism si un secretar d-l Stefan George -referent , pentru consemnare observatii.

Dezbatereq publica se desfasoara la sediul Primarieiorasului Fierbinti-Targ la ora 1-0,00.

Anuntul privind dezbaterea publica a fost afisat la sediul Primariei , pe site-ul Primariei si a fost

transmis persoanelor interesate ( Raduna Gheorghe si Vasile Alexandru si ANIF lalomita - vecinii

lotului)

De la data publicarii si afisarii anuntului nu au fost inregistrate la sediul Primariei orasului Fierbinti-

Targ observatii, recomandaricu privire la proiectul PUZ - Construire cladire birouri, magaziisi hala

depozitare pentru exploatarea livezii de pomi fructiferi " , titular de plan Pomicola Fierbinti SRL

Documentatia PUZ a fost elaborata de SC XANDER SRL.

Au participat la sedinta elaboratorul documentatiei PUZ ,reprezentantul titularului documentatiei

PUZ, Oancea Felix Mihail , reprezentantii al Primariei orasului Fierbinti-Targ si d-l ing.Mihai Marin ,

consultant DirectiaAgricola, Centru local Fierbinti-Targ.

Proiectul de PUZ s-a prezentat sub forma de materiale grafice si cu explicatii formulate intr-un

limbaj nontehnic. In cadrul sedintei de dezbatere publica s-a avut in vedere aducerea la cunostinta
publicului a scopului documentatiei care consta in stabilirea obiectivelor, prioritatilor, actiunilor de

urbanism necesare a fi aplicate in organizarea si utilizarea terenurilor, in acord cu optiunile populatiei

, in vederea infiintarii exploatatiei agricole.Obiectivul lucrarii il constituie elaborarea unor reglementari

integrate ( restrictii si permisivitati de interventie , pe de o parte , precum si categorii de interventii)

care sa orienteze dezvoltarea urbanistica ,a zonei . Obiectivele analizate se refera la dezvoltarea

economica a localitatii in scopul ameliorarii nivelului de viata al populatiei prin atragerea unor investitii

importante care sa fie realizate in contextual dezvoltarii durabile si a protectiei mediului inconjurator.

Proiectul stabileste : determinarea regimuluijuridic al terenurilor; amplasarea judicioasa a

cladirilor in extravilanul localitatii ; determinarea reglementarilor urbanistice specifice pentru

canalele existente in zona ; trasarea din punct de vedere tehnic retelei electrice de legatura la

reteaua nationala de energie ; determinarea zonelor de protective , de siguranta si de restrictii ;

protejarea mediului inconjurator.
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In cadrul sedintei de dezbatere publica nu au fost semnalate sugestii si observatii din parteapublicului. r

Dezbaterea publica se declara inchisa la ora 1L.

Procesul verbal s-a incheiat in 2 exemplare .


