MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ
DIRECTIA URBANISM CADASTRU
Nr.
din
RAPORT PRIVIND INFORMAREA ȘI CONSULTAREA PUBLICULUI
întocmit conform Regulamentului Local privind Implicarea (informarea și consultarea)
publicului în etapele de elaborare sau de revizuire a planurilor de urbanism – aprobat prin
H.C.L. nr. 237 din 21.07.2011 cu actualizarea aprobată prin H.C.L. nr. 54 din 26.02.2016,
Despre

Actualizarea Planului Urbanistic General și Regulamentului local aferent al
Municipiului Piatra Neamț, proiect nr.24/2005-2018 elaborat de Universitatea de
Arhitectură și Urbanism ,,Ion Mincu” București, șef proiect profesor doctor arhitect
Florin MACHEDON
P.U.G. a fost supus procedurii Regulamentului Local privind Implicarea (
informarea și consultarea ) publicului în etapele de elaborare sau de revizuire a planurilor de
urbanism – aprobat prin H.C.L. nr. 237 din 21.07.2011 cu actualizarea aprobată prin H.C.L nr. 54
din 26.02.2016, în două etape, astfel:
1. Procedura initiala de informare a publicului privind intentia elaborarii
Actualizării PUG și RLU
-au fost invitați cetățenii Municipiului Piatra Neamț-deținători de terenuri în extravilan pentru
a-și exprima opțiunea ca terenurile să fie introduse sau nu în intravilanul Municipiului Piatra Neamț,
prin publicarea anunțurilor în presa locală;
-au fost consultate instituțiile și serviciile publice din Municipiul Piatra Neamț ;
Etapa I parțială –Analiza situației existente a fost avizată conform HCL nr.238/28.07.2006
Etapa II a fost aprobată prin HCL nr.120/29.03.2007;

2. Procedura de informare a publicului în etapa elaborării PUG și RLU aferent
- a fost postat pe site- ul Primăriei Municipiului Piatra Neamţ,, începând cu data de 04.07.2017:
documentația de urbanism elaborată –
- a fost anunțată elaborarea PUG și RLU aferent în presa locală în cotidianul ,,Monitorul” și ,,
Ceahlăul” din data de 05.01.2017 împreună cu Raportul de Mediu;
- a fost organizată Dezbatere Publică în data de 21.02.2017 conform Proces Verbal
nr.4437 din 21.02.2017
În concluzie, publicul a fost informat și consultat privind elaborarea PUG și RLU aferent.
Raportul informării și consultării populației se vor supune atenției Comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local, în vederea fundamentării deciziei Consiliului Local, de adoptare sau neadoptare a planului
urbanistic propus.
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