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PROCES-VERBAL DEZBATERE PUBLICA
PUZ ,,CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA SI AMENAJARE TEREN”
Conforn Ordinului nr. 2701/2010 a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului
pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la
elaborarea si revizuirea planurilore de amenajare a teritoriului si de urbanism, a HCL Crisan
nr.34/26.07.2013 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului in
elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului si a Documentului
de planificare a procesului de informare si consultare publica inregistrat sub
nr.697/23.03.2018.
Dezbaterea publica privind informarea publicului la investitia: PUZ ,,CONSTRUIRE
PENSIUNE AGROTURISTICA SI AMENAJARE TEREN”, str. Principala, nr.176, T8,
Cc374, A376, nr. cadastral 30131, localitatea Crisan, comuna Crisan, jud. Tulcea.
Beneficiar: Simionov G. Florentina PFA
Elaborator: SC Edifica L.A. SRL– arh. Arhire Luminita
Dezbaterea a avut loc astazi, 09.05.2018, orele 12:00 la sediul Primariei comunei
Crisan.
Dezbaterea a fost adusa la cunostinta publicului prin publicarea anuntului pe pagina
de internet a primariei, afisarea la sediul primariei precum si prin afisarea pe panouri
amplasate in zona de studiu din str. Principala, nr.176, T8, Cc374, A376, nr. cadastral 30131,
localitatea Crisan, comuna Crisan, jud. Tulcea, ce face obiectul prezentului PUZ.
Au fost prezenti la dezbaterea publica:
1.Dna. Simionov Florentina, in calitate de reprezentant Simionov G. Florentina PFA –
beneficiar;
2.Dl. Artem Lucian – persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului din
partea Primariei comunei Crisan;
3.Dna. arh. Arhire Luminita – din partea proiectantului SC Edifica L.A. SRL.
La dezbaterea publica nu s-a prezentat nicio alta persoana interesata, in afara celor
mentionati mai sus.
In urma informarii publicului, conform Ordinului nr. 2701/2010 si a HCL Crisan
nr.34/26.07.2013 nu au fost formulate reclamatii, sesizari sau obiectii cu privire la planul
urbanistic propus care sa fie incluse in documentatie.
Prezentul proces-verbal va fi facut public prin grija responsabilului cu informarea si
consultarea publicului, astfel:
- afisare la sediul primariei;
- publicare pe pagina proprie de internet.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

