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RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII
PUBLICULUI REFEROTOR LA

elaborarea Planului Urbanistic General al UAT comuna Corbasca
initiat de Primarul comunei Corbasca

Document elaborat in conformitate cu ordinui nr. 2701l3o.lz.2o1o emis de
Ministerul Dezvoltdrii Regionale si rurismului pentru aprobarea Metodologiei de
informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului si de urbanism si Regulamentul local referitor la implicarea
publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a
teritoriului aprobat prin Hotararea consiliului Local al comunei corbasca rri. tg din
15.08.2012 modif,rcata prin HCL al comunei Corbasca nr. 54 din 22.09.2017

- Responsabili cu informarea si consultarea cetatenilor din parlea U.A.T. comuna
Corbasca :

o Frunzete Vasile - consilier in cadrul compaftimentului Urbanism si
Achizitli;

o Iftimie Gheorghe - secretar general al comunei Corbasca.
- Initiator : Primatul comunei Corbasca
- Proiectant : S.C. LEF PROIECT S.R.L. Baoau
Procesul de informare si consultare a publicului s-a desfasurat in conformitate cu

planificarea stabiiita prin documentul de planificare a procesului de parlicipare a
publicului la elaborarea Planului Urbanistic General al UAT comuna corbasca,
document inregistrat la Primaria comunei corbasca sub m.3472 din 11.06.2019 astfel :

- Intentia de Elaborare Plan Urbanistic General al UAT comuna corbasca a fost
anuntata prin afisare la sediul UAT comuna Corbasca cu numarul de inregistrare
din

- consultarea asupra Propunerilor Preliminare plan urbanistic General ar UAT
comuna corbasca, a fost anuntata prin afisare la sediul UAT comuna corbasca,
conform procesului verbal de afisare nr.5010 din 12.09.2019 anexat

- P'tanul Urbanistic General al UAT comuna Corbasca a fost disponibil la sediu;
Primariei comunei Corbasca in perioada :11.06.2019 - 13.08.2019

- ln vederea consultarii publicului a fost organizata o dezbatere publica cu privire
la propunerea de plan urbanistic general in data de : 13.08.2019 , la ora 1 1,00 cu
o durata de ? rre, conform procesului verbal inregistrat la Comparlimentul



Urbanism,Amenajarea Teritoriului, Lucrari publice, Autorizatii si Avize al
Primariei comunei Corbasca sub nr.4586 din 13.08.2019 anexat.

Detalii privind tehnicile si metodele trtilizate de solicitant pentru a informa si
consulta publicul :

1. La datele si locurile tuturor intalnirilor la care cetatenii au fost invitati sa
dezbata propunerea solicitantului : dezbatere publica pentru informare
organizata in data de 13.08.2019 la sediul Primariei comunei Corbasca ora
1i,00 cu durata de 2 ore

2. In data de 13.08.2019 Nu a fost prezent niciun cetatean al comunei Corbasca
la dezbaterea publica

3. Continutul datele de transmitere prin posta si numarul trimiterilor invitatii la
intalniri, buletine informative si alte publicatii - nu au deoarece nu au fost
identifi cati factori interesati

4. Localizarea rezidentilor, proprietarilor si persoanelor interesate care au primit
notificari, buletine informative sau alte materiale scrise:nu au fost
indentifi cate persoane interesate

5. Numarul persoanelor care au pafiicipat la acest proces : nu au fost persoane
interesate

6. Toate documentele au fost puse la dispozitia publicului la sediul Primariei
comunei Corbasca incepand cu data de :

Referitor la propunerile preliminare pentru elaborarea Planului Urbanistic General al
UAT comuna Corbasca pana la data de nu au fost transmise 1a sediul UAT comuna
Corbasca sesizari, observatii, comentarii i

Prezentul Raporl va fi facut public prin grij a UAT comuna Corbasca prin :

- Afisare la sediul UAT comuna Corbasca
- Publicare pe pagina proprie de internet primariacorbasca.ro
Prezentul Raport a fost intocmit in conformitate cu Regulamentul local referitor 1a

implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de
amenajare a teritoriului aprobat prin Hotararea Consiliului Local al comunei Corbasca
nr. din

Anexam prezentului Raporl in copie urmatoarele documente :

- Proces verbal de afisare nr. 5010 din 12.09.2019
- Proces verbal nr. 4586 din 13.08.2019
- Listari din site primariacorbasca.ro
- Afis Intentie de E,laborare Plan Urbanistic General al UAT comuna Corbasca
- Afis Consultare Asupra Propunerilor Preliminare Plan Urbanistic Genereal
Responsabili cu informarea si consultarea cetatenilor din partea UAT comuna

Corbasca :

- Frunzete Vasile
Iftimie Gheorghe

Initiator : Primarul comunei Corbasca : Puscasu - Andone Nicusor
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