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ANUNȚ  DEZBATERE  PUBLICĂ 

 

                 Primăria orașului Bragadiru vă invită la dezbaterea publică a PLANULUI URBANISTIC ZONAL 

avand ca obiectiv „ CONSTRUIRE HYPERMARKET P+1E SI CONSTRUCTII ANEXE INTERIOARE 

SI EXTERIOARE (CONTAINER BUFT „IMBISS” SI CORT, CONTAINERE RECICLARE 

AMBALAJE, SPATII TEHNICE, POST TRAFO, BAZIN PSI, PADOCURI CARUCIOARE, SPATII 

INCARCARE VEHICULE ELECTRICE), AMENAJARI EXTERIOARE INCINTA (PLATFORME 

PARCARE, SPATII VERZI, DRUMURI, TROTUARE, RAMPA ANDOCARE), AMENAJARE 

ACCESE RUTIERE SI PIETONALE SI RACORDURI LA DRUMURILE PUBLICE, INSTALATII 

INTERIOARE SI RETELE/LUCRARI TEHNICO-EDILITARE, AMENAJARE IMPREJMUIRE 

TEREN, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE, PILON SI TOTEM PUBLICITAR, 

BRANSAMENTE UTILITATI, DEVIERE TRASEU RETELE UTILITATI, ORGANIZARE DE 

SANTIER” amplasament in judetul Ilfov, oras Bragadiru, sos.Alexandriei, nr. 182-186: 

 În vederea elaborării unui proiect de hotărâre care să țină cont în egală măsură de opiniile și propunerile 

tuturor celor interesați, Primăria orașului Bragadiru a demarat procedura de consultare, evenimentul având loc în 

data de 19.04.2022, orele 1200, în incinta Casei de Cultură ”Mihai Eminescu” Bragadiru, județul Ilfov. 

 Orice persoană sau grup interesat de prevederile proiectului de hotărâre sunt invitate să depună 

propuneri, opinii sau sugestii până la data de 15.04.2021, ora 1300 în format electonic la adresa: 

registratura@primariaorasbragadiru.ro . 

 Persoanele care au inițiat propuneri scrise în termenul prevăzut, au dreptul de a-și susține punctele de 

vedere în cadrul evenimentului de dezbatere publică din data de 19.04.2022, orele 1200 , organizat de Primăria 

orașului Bragadiru. Vor fi alocate câte 3 minute pentru fiecare vorbitor pentru a-și prezenta recomandările și 

propunerile. Acest interval a fost decis pentru a putea permite accesul la opinii verbale pentru cât mai mulți 

vorbitori. 

 Participanții la dezbatere care se înscriu la cuvânt își vor susține punctul de vedere exclusiv pe 

marginea proiectului de hotărâre aflat pe ordinea de zi. În cadrul dezbaterii nu se vor lua în considerare opiniile, 

sugestiile și sesizările care nu au legătură cu subiectul dezbaterii. 

 Propunerile, sugestiile și opiniile se vor consemna în procesul verbal și se vor trasmite împreună cu 

recomandările scrise inițiatorului planului urbanistic zonal și secretarului general al orașului. În situația în care 

inițiatorul planului urbanistic zonal, în urma propunerilor formulate, își însușește o parte dintre acestea și 

consideră necesară introducerea lor în Puz, va menționa acest lucru într-un referat – anexă( semnat de cel care îl 

întocmește, avizat de secretarul general și aprobat de Primar), se va modifica în mod corespunzător PUZ -ul, 

respectiv anexele acestuia și se va răspunde motivat, de către compartimentul de specialitate, opiniilor 

neacceptate. 

 Planul urbanistic zonal elaborat in forma finala si actele care au stat la baza acestuia precum si procesul 

verbal al dezbaterii publice insotit de recomandarile scrise se supun dezbaterii consilierilor locali si comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local spre adoptare. 

 Consiliul Local are competența exclusivă de adoptare a hotărârilor, punctele de vedere exprimate în 

cadrul dezbaterilor publice având  valoare de recomandare. 
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