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RAPORT 
DE FINALIZARE A ACTIUNII DE INFORMARE SI CONSULTARE A 

PUBLICULUI Privind avizarea documentatiei "Plan Urbanistic General si Regulament Local de 
Urbanism, comuna TOMSANI, judetul Prahova". 

Având în vedere "Metodologia de informare si consultare a publicului cu privire 
la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism", aprobata p1in Ordinul nr. 2701 / 2010 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, publicat in Monitorul Oficial nr. 4 7 / 19.01.2011, se intocmeste raportul de finalizare a actiunii de informare a publicului. 

Amplasament : Comuna TOMSANI , judetul Prahova 
Iniţiator : COMUNA TOMSANI 
Elaborator:SC ORIZONT VECTOR SRL 
Beneficiar: COMUNA TOMSANI JUDETUL PRAHOVA S-au realizat urmatoarele etape: 

1. Amplasarea de catre initiatorul documentatiei anuntmi/informari privind intentia de elaborare a documentatiei de Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism, comuna TOMSANI, judetul PRAHOVA 2. Pe parcursul elaborarii documentatiei s-a desfasurat infonnarea si consultarea publicului Ia sediul primariei pe pmii componente din documentatie ( parte desenata, parte scrisa ) 3. Au fost afisate/puse Ia dispozitie pennanent pentru consultare , Ia sediul primariei pe pagina de internet a autoritatii locale, Planul Urbanistic General, planse din studiile de fundamentare si documentatia finala PUG. 
4. Observatiile / propunerile primite pe durata infonnmii au fost introduse in documentatia finală. Propunerile au venit din partea numiţilor: ► Pelin Mihai Florin - a dorit introducerea în intravilan a unei suprafete de aprox.6 hectare situat in tarlaua 13, parcelele 131/66, si 131,67 in extravilan satul Loloiasca cu iesire la DNlB, zona institutii si servicii ► Neagu Alexandru Irinei - a dorit introducerea în intravilan a terenului în suprafaţă de cca 4984mp ,tarlaua 38, parcela 283/2, nr.cad.266 CF21 I 61, extravilan sat Magula, pentru zona IDIS ( str Primaverii De284) ► Stan Felicia - a dorit introducerea în intravilan a terenurilor în suprafata cca 7500 mp fiecare (total 15000mp) , tarlaua 32, parcelele A243/2/l si A243/2/2, extravilan sat Tomsani ( strada De 188 si strada Alexandru Vlahuta), zona IDIS . ► Oprea Mircea - a dorit introducerea în intravilan a unei suprafete de teren de aprox 12371 mp, situat in T42, P A298/67, extravilan sat Magula (zona T42, La Gropi), zona agrozootehnica. ► Ioana Ionut Gabriel - a dorit introducerea in intravilan a suprafetei de teren de aprox.807mp, situat în Tl, PS 1/1, extravilan sat Loloiasca (str.Pompelor DC70B), zona IDIS. A vand in vedere ca s-au respectat prevederile prevazute de Metodologia de Infonnare si Consultare a Publicului , cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, s-a putut incepe circuitul legal de avizare a documentatiei de urbanism " Actualizare Plan. lkbmJistic General si Regulament Local de Urbanism 

comuna TOl\lSANI jucţcfu'r-'-PlfAI:{OVA", amplasat in comuna TOMSANI , judetul PRAHOVA. 
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