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ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

NR. 33912 / 17.03.2022

APROBAT
PRIMAR

VICTOR DRĂGUŞIN

RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI

pentru documentaţia

PLAN URBANISTIC ZONAL – „CONSTRUIRE PARCARE ETAJATĂ – CONSTRUCȚIE 
VERDE SUSTENABILĂ”

str. Doctor Stâncă, nr. cad. 25494, municipiul Alexandria, jud. Teleorman

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare  şi 
consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului 
şi de urbanism” coroborat cu Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau 
revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului în municipiul Alexandria, aprobat 
prin H.C.L. nr. 57 din 31.03.2011, în scopul fundamentării deciziei Consiliului local Alexandria.

Amplasament: Terenul în suprafaţă de 3532,00 mp, identificat prin C.F. nr. 25494 şi nr. 
cadastral 25494 este situat în intravilanul municipiului Alexandria.

Obiect: informarea şi consultarea publicului interesat cu privire la propunerile de Plan 
Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism - „CONSTRUIRE PARCARE ETAJATĂ 
– CONSTRUCȚIE VERDE SUSTENABILĂ”.

Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA, municipiul Alexandria,
strada Dunării, nr. 139,  județul Teleorman.

Proiectant: S.C. PRIMALEX PROIECT TEL S.R.L. cu sediul în jud. Teleorman, 
municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 282, bl. GA4, sc. A, parter, ap. 1, 2, 3 și 4.

Actele eliberate de Primăria municipiul Alexandria pentru aprobarea documentației:
Certificat de Urbanism nr. 497 din 17.12.2021 și Avizul de oportunitate nr. 1 din 04.01.2022.

Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate pentru a informa şi consulta publicul
1. – Etapa I – implicarea publicului în etapa pregătitoare – anunțarea intenției de elaborare 
PUZ: 28.12.2021-04.01.2022.

Anunț cu privire la intenţia de elaborare a planului urbanistic faza PUZ pentru 
„CONSTRUIRE PARCARE ETAJATĂ – CONSTRUCȚIE VERDE SUSTENABILĂ”, care 
împreună cu planul de încadrare în zonă a fost afișat în data de 28.12.2021 la sediul Primăriei 
municipiului Alexandria, în zona de studiu preconizată pe panouri conforme cu normele prevăzute 
în anexa la H.C.L. nr. 57/2011  și publicat pe pagina proprie de internet a Primăriei mun. 
Alexandria la adresa: www.alexandria.ro.

Publicul a fost invitat să transmită în perioada 28.12.2021 – 03.01.2022 observații și 
propuneri privind intenția de elaborare a planului urbanistic zonal „CONSTRUIRE PARCARE 
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ETAJATĂ – CONSTRUCȚIE VERDE SUSTENABILĂ”, municipiul Alexandria, jud. 
Teleorman, prin:

- scrisori depuse la registratura Primăriei municipiului Alexandria;
- e-mail pe adresa primalex@alexandria.ro;
- scrisori prin poștă pe adresa instituției.

Nu au fost depuse observaţii, sugestii sau propuneri cu privire la intenţia de elaborare a 
documentației de urbanism PUZ propusă.

2. - Etapa II – implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor – anunțarea cu privire la 
propunerile PUZ: 16.02.2022-01.03.2022.

Anunţ cu privire la consultarea publicului asupra propunerilor planului urbanistic zonal 
„„CONSTRUIRE PARCARE ETAJATĂ – CONSTRUCȚIE VERDE SUSTENABILĂ” a 
fost afișat în data de 16.02.2022 în zona de studiu preconizată pe panouri conforme cu normele 
prevăzute în anexa la H.C.L. nr. 57/2011, publicat pe pagina proprie de internet a Primăriei mun. 
Alexandria la adresa: www.alexandria.ro.

În cadrul etapei elaborării propunerilor, în perioada 16.02.2022-01.03.2022 persoanele 
interesate au putut consulta documentația și transmite observații cu privire la documentele și 
propunerile preliminare PUZ „CONSTRUIRE PARCARE ETAJATĂ – CONSTRUCȚIE 
VERDE SUSTENABILĂ”.

Prin adresa nr. 33912 din 03.03.2022 domunl Mihailescu Remus, strada Doctor Stâncă, zona 
bloc M9 a făcut următoarele observații și propuneri:

∑ „Amplasarea în locația respectivă nu doar că ar afecta esteticul întregii amenajării 
având în vedere că acesta ocupă un loc central ei ar putea pune în umbră întreaga 
construcție;

∑ „Este foarte aproape de bloc iar pentru apartamentele cu vedere pe spate pe timpul verii 
și nu numai, ar crea anumite dificultăți vis-a-vis de mirosul deșeurilor din tomberoane;

∑ „Ridicarea deșeurilor menajere de către firma de salubritate s-ar face cu dificultate, ar 
bloca circulația în zonă iar zgomotul produs ar crea probleme locatarilor din bloc;

∑ „Față de aceste considerente, având în vedere că identificarea unei alte locații nu ar 
afecta proiectul, apreciem că poate fi mutată în corpul parcării etajate la parter, fără a 
ieși în afara construcției, iar partea opusă față de utilitatea actuală, respectiv colțul căi 
de acces cu strada Potcoava.”

SC Primalex Proiect Tel SRL în calitate de proiectant a transmis prin adresa nr. 33912 din 
17.03.2022 răspunsul argumentat la observațiile și propunerile primite:

∑ „Amplasarea platformei pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a 
deșeurilor menajere s-a făcut ținând cont de distanțele pe care trebuie să le parcurgă 
locatarii blocurilor, în centrul de greutate studiat.

∑ Platforma respectă Ordinul nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă 
și sănătate publică privind mediul de viață al populației, al Ministerului Sănătății, art. 4 
alin. (1) „platforme..care vor fi amenajate la distanță de minim 10 m de ferestrele 
locuințelor”, distanța propusă fiind de cca. 12 m.

∑ Ca aspect, platforma va fi prevăzută cu o construcție metalică închisă, pentru depozitarea 
containelor de gunoi menajer, va fi colorată verde, și prevăzută cu sistem de spălare și 
sifon de scurgere racordat la canalizare; astfel de construcții au mai fost realizate în 
municipiul Alexandria și corespund din punct de vedere estetic imaginii moderne a 
localității.
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∑ Este prevăzută alee de acces pentru mașinile de ridicare a deșeurilor, iar circulația în 
zona nu este blocată de acestea, parcarea etajată, prin accesul propus, micșorează 
traficul în zonă.

∑ Din discuțiile avute cu proiectanții clădirii a rezultat că amenajarea acestei platforme în 
corpul acesteia, la parter, nu este posibilă din cauza dimenisiunii construcției, impusă de 
retragerile față de locuințe, și care trebuie să aibă o anumită capacitate de mașini 
parcate.”

Au fost puse la dispozitia publicului, spre consultare, documentele aferente propunerilor 
PUZ, certificatul de urbanism, planșa de reglementări și Regulamentul Local de Urbanism care s-
au aflat la sediul Primăriei mun. Alexandria.

Documentația disponibilă pentru consultare aflată la sediul Primăriei mun. Alexandria nu a 
fost solicitată pentru consultare și nu au fost depuse observații, sugestii sau propuneri cu privire la 
propunerile PUZ.

Prezentul Raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul local al municipiului 
Alexandria privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 
fundamentează decizia consiliului local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau 
amenajare a teritoriului la care se referă.

ARHITECT ŞEF,
Anne Marie GACICHEVICI


