
 
 

Primaria comunei Crîngurile   

Nr. 2020/29.02.2016                                                

    RAPORT DE  INFORMARE  SI CONSULTARE
  A  PUBLICULUI

    in conformitate cu prevederile Ordinului M.D.R.T.nr.2701/2010 

   Etapa 3. Etapa de CONSULTARE  ASUPRA  PROPUNERILOR  PRELIMINARE 

OBIECTIV:     Actualizarea Planului  Urbanistic General si a Regulamentului Local  

                           de Urbanism pentru comuna Crîngurile,judetul Dâmbovita 

BENEFICIAR:  COMUNA  CRÎNGURILE  

  *  Initiator :    COMUNA CRÎNGURILE prin  Consiliul Local Crîngurile,                                  

                                                                                 Primăria  Crîngurile                                     
  *  Elaborator : SC  ARCHITECTURE   SRL                                                              

     In conformitate cu prevederile Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 privind 
aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la 

elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism s-a 

procedat la intocmirea raportului de publicitate privind informarea si consultarea 
publicului cu privire la promovarea documentatiei de urbanism pentru obiectivul 

mai sus mentionat. 

          Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului  
privind elaborarea P.A.T.U., din partea Primariei  Comunei  Crîngurile  este   

d-na Mihăila Liana.  

           Informarea si consultarea publicului pentru Etapa elaborării propunerilor 

(prima versiune a planului ce va fi supusă avizării) s-a desfasurat astfel:
1.1 Anuntul nr.11495/24.12.2015  a fost afisat  pe  pagina  proprie 

de internet : www.primaria-crangurile.ro  si la avizierul Primariei 

Crîngurile, timp de 40  zile calendaristice . 
1.2 Consiliul local si Primarul comunei au  pus la dispozitia 

publicului,pentru consultare, prima versiune a propunerilor PUG 

cu materiale grafice cu explicatii formulate in limbaj nontehnic, 
pe o durata de 40 zile ,la sediul propriu in sala de sedinta , cu 

posibilitatea  colectarii in scris  a cetatenilor.   

1.3 S-a  organizat dezbaterea publica  in data de 18.02.2016  pentru 

etapa  a III-a  de elaborare a  propunerilor PUG- ului  si RLU 

aferent .                                                                                           

                             

http://www.primaria-crangurile.ro/
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                             La  dezbaterea  publica  s-a intocmit  Procesul  verbal  nr.1602      

                din 18.02.2016 .  
                    Nu au fost inregistrate  observatii  sau rezerve,  nu s-au  facut  

               propuneri care sa fie preluate in documentatia  de  urbanism.  

    
                       Prezentul  Raport de informare si consultare a publicului  pentru    

              propunerile  preliminare  PUG  Crîngurile  a fost incheiat in 2 exemplare . 

Primar , 

                     Ionescu  Mihai  

             Persoana responsabila 

                     cu informarea publicului, 

                     Mihăila Liana 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

                      DATA: 29.02.2016                                               


