
MINUTĂ

Încheiată în data de 10. 03.2016, cu ocazia şedinţei publice
organizată pentru a două dezbatere publică a intenţiei de elaborare PUZ
pentru construirea “BAZIN PISCICOL CU EXTRACȚIE DE AGREGATE
MINERALE” în Brad, sat Țărățel, nr. fn, beneficiar SC Eu&Osung SRL.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind
transparenţa în administraţia publică şi potrivit Ordinului M.D.R.T. 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, s-a convocat o dezbatere publică pe marginea
intenţiei de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru construirea
“BAZIN PISCICOL CU EXTRACȚIE DE AGREGATE MINERALE” în
Brad, sat Țărățel, nr. fn. Deasemenea, au fost respectate prevederile legale
privind afişarea anunţului, precizându-se locurile exacte unde a fost afişat
acesta.

La şedinţa publică din 10.03. 2016, organizată în sediul Primăriei
municipiului Brad, camera 34 ora 12, a participat un număr de 2 persoane
care au aparţinut grupului ţintă, precum şi reprezentanţi ai  administraţiei
publice locale, beneficiar și proiectant.

Şedinţa a fost condusă de Primarul municipiului Brad, domnul
Florin Cazacu, care a precizat faptul că intervenţiile , propunerile şi
recomandările făcute de către cei prezenţi constituie pentru administraţia
publică un suport pentru îmbunătăţirea activităţii.

A fost prezentată propunerea preliminară a Planului Urbanistic
Zonal pentru construirea unui “BAZIN PISCICOL CU EXTRACȚIE DE
AGREGATE MINERALE” în Brad, sat Țărățel, nr. fn, de arh. Armășescu
Dumitru de la BIA Armășescu Dumitru.

După prezentarea proiectului au început discuţii pe această temă.
Domnul primar solicită respectarea Regulamentului general de

urbanism şi a Ordinului M.D.R.T. 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
Codului Civil precum și toate reglementărilor legale privind desfășurarea
unei astfel de activități.

- d-l Oniciu este de acord cu realizarea bazinului piscicol însă nu este
de acord cu drumul de acces întrucât îi traversează terenul pe care îl deține în
zonă. Precizează că drumul este un drum de acces pentru căruțe și nu pentru
utilaje;



- d-l arh. Armășescu precizează că drumul va fi amenajat, pe cheltuială
investitorului, cu o structură rutieră adecvată traficului ce se va desfășura pe
perioada de exploatare a agregatelor. Pentru suprafața existentă perioada de
exploatare va fi de max. 2 ani.

În urma discuțiilor s-a luat decizia deplasării în teren pentru vizualizarea
amplasamentului și analizării posibilității realizării unui acces care să
satisfacă atât grupul țintă cât și investitorul.

La vizita în teren au fost prezente 10 persoane din grupul țintă,
reprezentanți ai administrației publice, beneficiar, proiectant.

Persoanele din grupul țintă, deținătoare de terenuri adiacente drumului de
exploatație agricolă, susțin găsirea unui alt amplasament pentru drumul de
acces la terenul pe care se va amenaja bazinul piscicol. Consideră că actualul
amplasament este prea aproape de locuințe precum și că amenajarea
drumului existent le-ar afecta terenurile agricole.

În urma discuțiilor s-a convenit amenjarea drumului pe malul stâng al
rîului Crișul Alb, pe cheltuiala investitorului;

Observaţiile şi recomandările făcute vor fi însuşite de proiectant şi
prezentate în documentaţia pentru Comisia tehnică.

La sfârşitul dezbaterii publice domnul primar mulţumeşte celor prezenţi
şi îi asigură de tot sprijinul administraţiei publice locale pentru aprobarea
documentaţiei şi eliberarea autorizaţiei de construire.
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