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RAPORT
Privind informarea, consultarea publicului pentru revizuire
PUG şi RLU oraş Nădlac
În conformitate cu prevederile Ordinului MDRT 2701/2011 , Regulamentul
Consiliului Local Nădlac aprobat prin HCL nr. 30 din 30.03.2011 privind implicarea
publicului revizuirea PUG şi RLU , având în vedere că procedura de rvizuire a PUG şi
RLU pentru oraşul Nădlac a fost iniţiată în luna decenbrie 2010 informarea şi consultarea
publicului nu a fost făcută pentru etapa pregătitoare şi etapa de documentare şi elaborare
a studiilor de fundamentare aferente PUG şi RLU.
Informarea şi consultare publicului a fost făcută în etapa elaborării
propunerilor – prima versiune a PUG şi RLU, prin organizarea a două dezbateri publice.
Prima dezbatere programată pentru data de 18.08.2011, a fost anunţată prin publicare în
ziarul Glasul Aradului din data de 04.08.2011 , au fost puse la dispoziţia publicului în
spaţiul special amenajat următoarele amteriale : ridicarea topografică – planuri de
situaţie, plan de încadrare în zonă, cercetare sociologică privind profilul psihosocial al
localităţii, studiul istoric şi urbanistic – arhitectural al oraşului în vederea redefinirii
monumentelor şi ansamblurilor istorice, planşă privind reglementările urbanistice,
zonificarea funcţională. La dezbatere au participat arh. Hancheş Jianu Călin din partea
proiectantului, primar Ciceac Vasile, viceprimar Sproh Sorin Ivan, Dvorciac Dan şi
Szidor Jana din partea primăriei oraşului Nădlac şi un număr de 5 cetăţeni ai oraşului. Nu
au fost făcute observaţii şi propuneri din partea publicului.
A doua dezbatere publică a fost organizată în data de 14.09.2011 , dezbaterea
fiind anunţată prin presă, respectiv ziarul Glasul Aradului din datele de 19 şi 22 august
2011.
La dispoziţia publicului pe lângă materialele anterioare au fost puse la
dispoziţie şi Regulamentul Local de Urbanism în faza preliminară, planşe privind
reglementări urbanistice, plansă zonificare. La dezbatere au participat arh. Hancheş Jianu
Călin din partea proiectantului, primar Ciceac Vasile, viceprimar Sproh Sorin Ivan, Kelo
Maria şi Szidor Jana din partea primăriei oraşului Nădlac, Lupşa Eugen din partea
Consiliului Local Nădlac şi un număr de 10 cetăţeni ai oraşului. Nu au fost făcute
observaţii şi propuneri din partea publicului.
În cadrul şedinţei Consiliului Local Nădlac din luna octombrie 2011 se vor
analiza şi dezbate variantele prelimare PUG şi RLU, propunerile făcute, în vederea
însuşirii sau respingerii propunerilordin plan.
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