R O M Â N I A
J U D E Ţ U L T I M I Ş

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUZIAŞ
Buziaş, str. Principală, nr. 16, ; Telefon : 0256/ 321.450; 0256/ 321.451, Fax 0256/321.450
E-mail: primbuzias@yahoo.com; Web: www.primariabuzias.ro

INTENŢIE DE ELABORARE A
PLANULUI URBANISTIC GENERAL
AL ORAȘULUI BUZIAȘ, JUD. TIMIŞ
Argumentare: Având în vedere că Orașul Buziaș nu are încă un Planul Urbanistic General aprobat şi datorită
oportunităților actuale și viitoare de dezvoltare, în conformitate cu legislaţia actuală, Primaria doreşte demararea
procedurii de întocmire a Planului Urbanistic General al Orașului.
Iniţiator: Primăria Orașului Buziaș, prin primar Sorin Munteanu

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ
OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI
privind intenţia de elaborarea
a Planului Urbanistic General al Orașului Buziaș
în perioada 20.06.2017 - 16.07.2017
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: ing Oana Hortolomei, adresa: Buziaș, str. Principală, nr. 16, telefon: 0256-321450, email:
primbuzias@yahoo.com.
Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare a Planului Urbanistic General, în ceea ce priveşte nevoi, cerinţe şi opţiuni ale comunităţii locale.
Răspunsul la observaţiile transmise va fi pus la dispoziţia publicului la sediul Primăriei Buziaș, precum şi pe propria pagină de internet (http://www.primariabuzias.ro), în
perioada 20.06.2017 - 16.07.2017
Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului:
 Etapa pregătitoare – anunţarea intenţiei de actualizare a PUG, şi formularea temei program. Anunţarea intenţiei se va face prin anunţuri la sediul Primăriei şi pe propria
pagină de internet. Perioada de consultare şi informare este de 25 de zile, perioadă în care pot fi transmise comentarii, observaţii şi propuneri sau exprimate nevoi;
 Etapa de documentare şi elaborare studii de fundamentare – obţinerea cerinţelor şi opţiunilor publicului legate de dezvoltarea urbană durabilă. Obţinerea cerinţelor şi
opţiunilor se va face prin metode de cercetare sociologică specifice, pe teritoriul comunei, la sediul Primăriei şi pe propria pagină de internet. Perioada de consultare şi
informare este de 25 zile, perioadă în care vor putea fi transmise cerinţe şi opţiuni.
 Etapa de elaborare a propunerilor ce vor fi supuse avizării – consultarea publicului şi anumitor factori interesaţi, precum şi organizaţii ale societăţii civile, asociaţii
profesionale, asociaţii ale sectorului de afaceri, reprezentanţi ai cetăţenilor, asupra evoluţiei propunerilor preliminare, a alternativelor şi opţiuni preferate, astfel încât să fie
preîntâmpinate eventualele dezacorduri sau contestări. Consultarea publicului şi factorilor interesaţi se va face prin anunţuri la sediul Primăriei, anunţuri în presa locală,
anunţuri pe propria pagină de internet şi o şedinţă publică de dezbatere publică. Perioada etapei de consultare este de 45 de zile, perioadă în care va avea loc şi o şedinţă
de dezbatere publică, anunţată public în prealabil, organizată la 20 de zile de la data anunţării începerii etapei. Rezultatele consultării vor fi puse la dispoziţia publicului prin
anunţuri la sediul Primăriei şi propria pagină de internet timp de 15 zile de la data dezbaterii publice.
 Etapa de aprobare a PUG – consultarea publicului se face în vederea prezentării soluţiei finale, ce conţine toate observaţiile avizatorilor şi iniţierii procesului de aprobare.
Consultarea publicului se va face prin anunţuri şi punere la dispoziţie a documentaţiei finale, la sediul primăriei şi pe propria pagină de internet. Perioada etapei de
consultare este 25 de zile, perioadă în care publicul poate aduce observaţii sau opinii referitoare la documentaţia pusă la dispoziţie de administraţia publică locală.
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