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APROBAT,
PRIMAR ing. Avrămuț Daniel

SINTEZA OBSERVAȚIILOR, SUGESTIILOR ȘI PROPUNERILOR
– ETAPA 1 (PREGĂTITOARE) –
Conform prevederilor Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea
sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobată cu Ordinul 2701/30.12.2010,
cu modificările și completările ulterioare, transparența decizională privind elaborarea PUZ pentru zona
centrală a localității Tulca, parte a UTR1, cu acces din drum comunal, începe cu etapa pregătitoare.
În această etapă a fost publicat Anunțul privind intenția de elaborare a PUZ nr. 3055 din 01.09.2021,
pe site-ul Primăriei Comunei Tulca, pe pagina de Facebook a Primăriei și la sediul instituției, la avizier.
Prin acest anunț, au fost comunicate etapele preconizate pentru consultarea publicului: prima etapă, cea
pregătitoare, s-a desfășurat în perioada 01.09.2021 ÷ 26.09.2021, iar întocmirea și comunicarea/publicarea
sintezei observațiilor transmise se va face în perioada 27.09.2021 ÷ 12.10.2021.
În urma publicării anunțului, au fost înregistrate în format electronic, sub formă de comentarii pe
pagina de Facebook a Primăriei, următoarele observații/sugestii/propuneri din partea cetățenilor, care vor
fi preluate în documentație:
- Locuri de joacă pentru copii, diferențiat pe vârste, atât pentru copii mici, cât și pentru tineri, cu
rampe/trasee pentru role și aparate de gimnastică în aer liber;
- Centru de cultură, cu bibliotecă având spații destinate activităților școlare și extrașcolare, amplasat
ideal cât mai aproape de școală;
- Parc pentru copii.
Au mai fost publicate următoarele comentarii, care nu vor fi preluate în documentație:
- Montarea unei oglinzi de asigurare la ieșirea din ulicioară – propunererea nu a fost preluată în PUZ
pentru că nu are legătură cu amplasamentul studiat prin documentația de urbanism;
- Construirea unei săli de sport pentru copii – propunerea nu a fost preluată în PUZ deoarece, la
momentul de față, administrația publică locală are deja obținută finanțare pentru realizarea acestui
tip de investiție pe un alt amplasament, care nu este studiat prin această documentație de urbanism.
Prezenta sinteză se va afișa pe site-ul Primăriei Comunei Tulca, pe pagina de Facebook și la sediul
instituției, până cel târziu în data de 12.10.2021.
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