Anexa la HCL nr. 91/2019
RAPORT DE INFORMARE ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ ZONĂ MIXTĂ REZIDENŢIALĂ ŞI DE
SERVICII” din municipiul Târgu Secuiesc
Iniţiatorul documentaţiei – Kelemen Andras, KELEMEN LIVIA, FINTA ZSOLT,
FINTA ILDIKO
Sediul – municipiul Târgu Secuiesc str. Bem Jozsef F.N.
Proiectant general – Birou Individual de Arhitectură Florea Stela
Proiect nr. 160/2019
A. TEHNICILE ŞI METODELE
CONSULTAREA PUBLICULUI

UTILIZATE

PENTRU

INFORMARE

ŞI

1. Datele şi locurile de întâlnirilor la care au fost invitaţi cetăţenii
- anunţ în ziarele locale – Observatorul de Covasna, Hirmondó
- afişare la sediul Primăriei în perioada 10 august 2019– 10 septembrie 2019
- forum cetăţenesc pe date de 11 septembrie 2019 orele 12 – Sala mare a Casei de
Cultura VIGADO
- Compartimentul de urbanism şi Amenajarea Teritoriului în fiecare zi de luni până
vineri între orele 9,00-15,00.
2. Datele transmiterii prin poştă şi nr. trimiteri, invitaţii, buletine informative şi alte
publicaţii
- nu a fost cazul invitaţiei proprietarilor învecinate
3. Localizarea rezidenţilor, proprietarilor şi părţilor interesate care au primit notificări - nu
este cazul
4. Numărul persoanelor care au participat la consultări
- nu s-a prezentat nici o persoană
B. REZUMATUL PROBLEMELOR, OBSERVAŢIILOR ŞI REZERVELOR
EXPRIMATE DE PUBLIC
În perioada alocată informării şi consultării publicului, nu au fost înregistrate sesizări,
nici scrise nici verbale, în ceea ce priveşte realizarea viitoarei investiţii.
1. modul în care solicitantul a rezolvat sau inteţionează să rezolve problemele, observaţiile
şi rezervele exprimate de public
- nu este cazul
2. Probleme, observaţii sau rezerve pe care iniţiatorul planului de urbanism şi amenajarea
teritoriului nu poate sau nu este dispus să le rezolve
Prezentul raport va face parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local, care va
fi însuşit de acesta.
3. Informaţii considerate necesare pentru a susţine preluarea sau nepreluarea propunerilor –
nu au fost înregistrate
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Kiss Levente Csaba

SECRETAR GENERAL
Tóth Csilla Enikő

