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RAPORTUL 
INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI 

OBIECTIV: Planul Urbanistic de Detaliu - "construire imobil P+lE - locuinţă individuală şi 

birou, str. Dragoslavele nr. 4". 

INIŢIATORI: Panait Vali Cătălin 

1. Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a

consulta publicul 

În data de 17.10.2022 beneficiarul a demarat procedura informării şi consultării publicului 

privind Planul Urbanistic de Detaliu - "construire imobil P+lE-locuinţă individuală şi birou, str. 

Dragoslavele nr. 4", depunând declaraţia de vecinătăţi şi planul de situaţie cu numere poştale în 
vederea notificării proprietarilor limitrofi. 

Beneficiarul a depus anunţul privind consultarea asupra propunerilor preliminare PUD 

înregistrat cu nr. 218465/17.10.2022 şi fotografiile cu amplasarea panoului pe teren. 

Anunţul privind consultarea asupra propunerilor preliminare PUD a fost postat pe pagina de 

internet a Primăriei pentru o perioadă de 15 zile (17.10.2022-01.11.2022) conform solicitării nr. 

218467 /17 .10.2022. 

a) Datele şi locurile tuturor întâlnirilor la care cetăţenii au fost invitaţi să dezbată

propunerea solicitantului 

Conform anunţului de consultare, cetăţenii interesaţi au fost invitaţi să consulte 

documentaţia de urbanism disponibilă pe site-ul Primăriei Municipiului Constanţa (secţiunea Despre 

instituţie - Urbanism - rubrica Lista cu dezbateri publice pe teme de urbanism). 

b) Conţinutul, datele de transmitere prin poştă şi numărul trimiterilor poştale,

inclusiv scrisori, invitaţii la întâlniri, buletine informative şi alte publicaţii 

Au fost emise 4 notificări către proprietarii limitrofi terenului studiat. 
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c) Localizarea rezidenţilor, proprietarilor şi părţilor interesate care au primit 

notificări, buletine informative sau alte materiale scrise 

Conform declaraţiei cu privire la identificarea proprietarilor limitrofi, depusă de iniţiator, 
înregistrată sub nr. 218476/17.10.2022. 

2. Rezumatul problemelor, observaţiilor şi rezervelor exprimate de public pe parcursul 

procesului de informare şi consultare 

Pe tot parcursul derulării procesului de informare şi consultare publică nu s-au depus 
solicitări de la persoane interesate care vizează reglementările propuse. 

a) Modul în care solicitantul a rezolvat, intenţionează să rezolve sau se va ocupa de 

problemele, observaţiile şi rezervele exprimate în timpul procesului 

Nu este cazul. 

b) Probleme, observaţii şi rezerve pe care iniţiatorul planului de urbanism sau

amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivaţia 

acestui lucru 

Nu este cazul. 

c) Alte informaţii considerate necesare pentru a susţine preluarea sau nepreluarea

propunerilor 

Nu este cazul. 

Director executiv Directia patrimoniu, 

Adri�zvan Calotă 

Persoana responsabilă 
cu informarea şi consultarea publicului, 

insp. Simina Stăiculescu 
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