
ROMÂNIA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU 
RESPONSABIL APLICAREA LEGII NR.52/2003 privind transparența decizională in 
admnistrația publică 
                   
                 MINUTA 
         Nr. 116147 din 18.02.2022 
 Incheiat astazi 18.02.2022  la PRIMARIA MUNICIPIULUI BACĂU cu ocazia dezbaterii 
publice, referitoare la:”Proiectul de hotărâre privind aprobarea iniţierii demersurilor de 
actualizare a Planului de Urbanism General (P.U.G.) si a Regulamentului Local de Urbanism 
(R.L.U.) aferent si prelungirea valabilitatii documentatiei de urbanism „Plan Urbanistic 
General (P.U.G.) al municipiului Bacau si Regulamentul Local de Urbanism aferent, aprobat 
prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 84/13.04.2012.” 

Referitor la acest proiect de hotărâre s-au derulate următoarele activități: 
1.Publicarea documentației pe site-ul Primăriei Municipiului Bacău 

https://municipiulbacau.ro/primaria/legea-52-2003/ 
2.Afișarea, la sediul Primăriei Municipiului Bacău, Anunțului prin care Primarul 

Municipiului BACĂU propune locuitorilor și asociațiilor legal constituite din municipiul Bacău, 
proiectul de hotărâre privind aprobarea iniţierii demersurilor de actualizare a Planului de Urbanism 
General (P.U.G.) si a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) aferent si prelungirea 
valabilitatii documentatiei de urbanism „Plan Urbanistic General (P.U.G.) al municipiului Bacau 
si Regulamentul Local de Urbanism aferent, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Bacau nr. 84/13.04.2012. 

3.Stabilirea perioadei pentru primirea propunerilor , sugestiilor și opiniilor cu valoare de 
recomandare8.02.2022-17.02.2022.In această perioadă nu s-au primit in scris recomandări cu 
privire la acest proiect. 

4.La inițiativa instituției, in data de 18.02.2022, orele 10.00, s-a organizat dezbaterea 
publică a ” Proiectul de hotărâre privind aprobarea iniţierii demersurilor de actualizare a Planului 
de Urbanism General (P.U.G.) si a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) aferent si 
prelungirea valabilitatii documentatiei de urbanism „Plan Urbanistic General (P.U.G.) al 
municipiului Bacau si Regulamentul Local de Urbanism aferent, aprobat prin Hotararea 
Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 84/13.04.2012”, ocazie cu care s-a intocmit prezenta 
Minuta. 

La dezbaterea publică s-a prezentat dl. Ionel Senteș care a purtat discuții cu Arhitectul Șef 
al Municipiului Bacău, dna. Diana Marin, cu privire la proiectul supus dezbaterii.În urma 
discuțiilor , dl Ionel Senteș, nu a fost formulat propuneri s-au recomandări referitoare la proiectul 
de hotarare. 

Dezbaterea publică se incheie la ora 10.45. 

   La dezbaterea publică au participat: 

1.Din partea Primăriei Municipiului Bacău: 

Dna.Diana Mihaela Marin-Arhitect-Șef al Municipiului Bacău 

https://municipiulbacau.ro/primaria/legea-52-2003/


Dna Sorina-Ioana Călțaru– Responsabil aplicare Legea nr.52/2003 privind transparența 
decizională in admnistrația publică 

Dna Simona Brezeanu- Responsabil aplicare Legea nr.52/2003 privind transparența 
decizională in admnistrația publică 

 

2.Din partea cetățenilor : 

Dl.Ionel Senteș  
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