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RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI 
 
 
În conformitate cu prevederile Ordinului  MDRL nr. 2.701/ 2010 pentru aprobarea 

Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, a H.C.L. nr. 
102/25.08.2011 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau 
revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, s-a intocmit prezentul raport 
privind aprobarea:  

Planul Urbanistic Zonal „Ansamblu de vile turistice (D+)P+2E” 
• Amplasament: strada Bonloc, Mun. Sacele 
• Beneficiari: SC BERMO GROUP SA 
• Proiectant: SC Atelier CAAD SRL  

Informarea si consultarea publicului a constat in urmatoarele activitati: 
 Intocmire anunt privind intentia de elaborare PUZ nr. 54863/13.11.2012.  In 
perioada 14.11.2012-25.11.2012 a fost afisat la sediul institutiei si pe site-ul 
www.municipiulsacele.ro avizul prealabil de oportunitate. 

Intocmire anunt privind consultare asupra propunerilor nr. 58969/11.12.2012 
In perioada 12.12.2012-28.12.2012, au fost afisate la sediul institutiei si pe site-ul 
www.municipiulsacele.ro urmatoarele documente: 

1. Memoriu General Plan Urbanistic Zonal „Ansamblu de vile turistice (D+)P+2E 
in strada Bolnoc, Sacele” 

2. Regulament local de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Ansamblu de vile turistice 
(D+)P+2E in strada Bolnoc, Sacele” 

3. Piese desenate – Plan incadrare in zona, situatia existenta, reglementari 
urbanistice, regimul juridic, retele tehnico-edilitare   

 
Tot in scopul informarii publicului a fost a fost amplasat un panou cu identificarea 

proiectului conform Ordinului nr. 2701/2010, pe terenul care face obiectul studiului. 



In urma derularii procedurii de informare si consultare a publicului au fost depuse 
propuneri si sesizari legate de elaborarea proiectului, la sediul institutiei  si anume: 

- Adresa nr. 60853/28.12.2012 formulata de Husti Gheorghe, Husti 
Violeta, Sgondea Dan, Fanaca Silviu Ionut, Nichifor Alexandru, Neagoe Alina, 
Varga Carmen, Gulgez Monica, Velicu Costica, Lupu Nicolae, Ciobanu Cristian, 
Ungureanu Angelica cu domiciliile in Cartierul ANL Bunloc pe strazile 
Stejarului 2,4,12,14,28,30,32,38 si Molidului 40,81,103,105 prin care cei 
mentionati se opun adoptarii planului urbanistic zonal motivand ca „ansamblul 
de vile turistice” ce se doreste a se construi in zona ar avea de fapt destinatia 
ascunsa de locuinte colective iar lipsa locurilor de parcare si traficul de masini 
din zona vor avea consecinte deosebit de grave in zona. De asemenea petentii fac 
referire la anularea pe calea instantelor de judecata a planurilor urbanistice 
zonale care au avut ca scop construirea de locuinte colective in zona. 

- Adresa nr. 60852/28.12.2012 formulata de Epure Constantin care de 
asemenea se opune adoptarii planului urbanistic zonal considerand ca acesta ar 
permite construirea de locuinte colective iar traficul in zona si lipsa spatiului 
pentru parcarea autoturismelor ar ridica probleme majore pe strada Bunloc si 
strada Col. Kiss Sandor.  De asemenea d-nul Epure Constantin mentioneaza ca 
prin sentinta civila nr. 2133/13.05.2011 a Tribunalului Buzau, irevocabila prin 
Decizia civila nr. 3099/18.11.2011 pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti, a fost 
anulata HCL nr.76/2008 privind aprobarea PUZ „Construire ansamblu de 
locuinte D+P+4E+2Er” avand ca beneficiar pe SC BERMO GROUP SA. 

Prezentul raport a fost intocmit in conformitate cu Regulamentului local de 
implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a 
teritoriului si fundamenteaza decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a 
planului de urbanism si amenajarea teritoriului la care se refera. 
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