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DOCUMENT DE PLANIFICARE A PROCESULUI DE INFORMARE SI CONSULTARE A 

PUBLICULUI PENTRU DOCUMENTATIA P.U.Z. PENSIUNE AGROTURISTICA 

“CRISTINA” COMUNA STEFAN CEL MARE JUDETUL BACAU 
  

 

 Document elaborat in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltarii Regionale si 

Turismului nr.2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu 

privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, cu modificarile si 

completarile ulterioare, precum si Regulamentului local al comunei Stefan cel Mare judetul Bacau, referitor 

la implicarea publicului in elaborarea sau reviuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului.  

 Persoanele responsabile cu coordonarea activitatilor de informare si consultare a publicului: 

 Responsabil din partea Biroului Urbanism – Tulpan Catalin; 

 Responsabil din partea Serviciului de Relatii cu Publicul – Tartoaca Elena; 

 Beneficiar: I.I. Vlasie Razvan Ionel; 

 Reprezentant proiectant: SC ARHIPROIECT SRL prin dna. Stoica Angelica. 

 

 Date generale: 

1. Date de identificare a documentatiei: 

Denumire: PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA CRISTINA 

INTRAVILAN SI EXTRAVILAN COMUNA STEFAN CEL MARE JUDETUL BACAU; 

Amplasament: Sat Negoiesti, comuna Stefan cel Mare, judetul Bacau; 

Numar proiect: 107/2015; 

Faza: PLAN URBANISTIC ZONAL; 

2. Date de identificare a beneficiarului: 

Denumire: I.I. VLASIE RAZVAN IONEL; 

Sediu: sat Negoiesti, comuna Stefan cel Mare, judetul Bacau; 

3. Date de identificare a proiectantului: 

Denumire: SC ARHIPROIECT SRL; 

Sediu: str. Martir Horia nr. 15, mun. Bacau, jud. Bacau; 

 Partile interesate, persoane fizice sau juridice, institutii publice care pot fi afectate de prevederile 

propuse prin planul urbanistic zonal – nu este cazul; 
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 Modalitatea prin care vor fi anuntati cei interesati si cei potential afectati referitor la initierea 

procesului de elaborare a planului planului urbanistic zonal si de schimbarile propuse – afisare pe 

site-ul institutiei, afisare la sediul institutiei; 

 Modalitatea prin care li se va oferi ocazia celor afectati sau interesati de a discuta propunerea cu 

initiatorul si proiectantul si de a-si exprima rezerve, a formula observatii sau a sesiza probleme 

legate de propunerile din planul urbanstic zonal, inainte de supunerea spre avizare autoritatilor 

competente – stabilirea unui calendar al procesului de informare si consultare a publicului (va fi 

detaliat mai jos) 

 Calendarul propus de initiator pentru indeplinirea obligatiilor de informare si consultare a 

publicului: 

In etapa pregatitoare: 

1. Data publicarii anuntului de intentie privind elaborarea P.U.Z.: estimat 20.07.2016; 

2. Modul de transmitere a anuntului de intentie privind elaborarea P.U.Z.:  

- Publicarea pe site-ul Primariei Comunei Stefan cel Mare: www.comunastefancelmare.ro; 

- Afisarea la sediul Primariei Comunei Stefan cel Mare; 

- Afisarea pe panouri amplasate in zona de studiu: sat Negoiesti, comuna Stefan cel Mare; 

- Transmiterea in scris a anuntului catre partile interesate, persoane fizice sau juridice, 

institutii publice care pot fi afectate de prevederile propuse prin planul urbanistic zonal – nu 

este cazul; 

3. Depunerea sugestiilor scrise ale publicului: de la data aparitiei anuntului 20.07.2016 in termen 

de 10 zile se depun sugestii scrise la sediul Primariei Comunei Stefan cel Mare sau pot fi 

transmise prin Posta. De asemenea, sugestiile pot fi transmise prin e-mail la adresa 

prim_stefan@yahoo.com, sau la fax 0234339050; 

4. Raspunsul la eventualele sugestii formulate se face in termen de 5 zile de la primire si se va 

transmite initiatorului prin Posta, e-mail sau fax, in functie de optiuni; 

 

In etapa elaborarii propunerilor finale, avizarii si aprobarii documentatiei: 

1. Transmiterea rezultatului informarii si consultarii publicului catre structura de specialitate din 

cadrul Primariei Comunei Stefan cel Mare – 24.08.2016; 

2. Redactarea Raportului informarii si consultarii publicului – aprox. 26.08.2016; 

3. Publicarea Raportului informarii si consultarii publicului: 26.08.2016 pe la avizier si pe site-ul 

Primariei Comunei Stefan cel Mare: www.comunastefancelmare.ro, 

Aceasta etapa se va indeplini cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordinul Ministerului 

Dezvoltarii Regionale si Turismului nr.2701/30.12.2010, cu modificarile si completarile ulterioare, 

respective prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, 

cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Legii 544/2001 privind liberul acces la 

informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare. 

http://www.comunastefancelmare.ro/
mailto:prim_stefan@yahoo.com
http://www.comunastefancelmare.ro/
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Anuntul privind incheierea procedurii de informare si consultare a publicului va fi afisat la sediul 

Primarie Comunei Stefan cel Mare si pe site-ul www.comunastefancelmare.ro . 

 

In etapa monitorizarii implementarii Planului Urbanistic Zonal 

Aceasta etapa se desfasoara dupa aprobarea prin HCL a P.U.Z. si se supune Legii 544/2001 

privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

                                       Biroul de urbanism si amenajarea teritoriului al comunei Stefan cel Mare, 

                                                                             Tulpan Catalin 

 

 

 

 

http://www.comunastefancelmare.ro/

