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Primaria Focsani a prezentat documenta?ia pentru "Strapungere DN 23 - Sta?ia de epurare" in CTUAT F

Joi, 23 iulie 2020, a avut loc sedinta Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajare a Teritoriului Municipiu
cuprinzand:
- 3 documenta?ii pentru aviz de oportunitate
- 2 documenta?ii pentru aviz final Plan Urbanistic Zonal (PUZ)
- 3 documenta?ii pentru avizul comisiei CTUAT Focsani.
Primul punct pe ordinea de zi a fost prezentarea PUZ-ului pentru Strapungere DN 23 Sta?ia de epurare,
cai de acces din Drumul Na?ional Focsani-Braila, in zona serelor de la Mandresti, catre Sta?ia de epurar
precizat faptul ca, pentru aceasta documenta?ie, nu a fost necesar, conform legisla?iei actuale, un vot de
vorba despre un PUZ ini?iat de UAT Focsani. La finalul prezentarii, limitele propuse ale zonei studiate au
A doua discu?ie a vizat construirea unor locuin?e colective P+2E pe Str. Rovine, intr-o zona de case. In
Comisia a dat un vot negativ, motivat de faptul ca aici cele mai multe imobile sunt case cu cel mult un eta
zona, atat vizual cat si din punct de vedere al traficului rutier.
In schimb, PUZ -ul pentru o sta?ie mixta de distribu?ie carburan?i, montare skid GPL si construire magaz
Munteniei a primit aviz favorabil din partea Comisiei.
Cele 2 documenta?ii pentru aviz final PUZ, care sunt pentru acelasi teren, au fost avizate pozitiv, condi?
Municipiului Focsani fiind ca sa se asigure un acces adecvat pentru proprietatea in cauza.
In continuare, Comisia a dat aviz favorabil pentru ob?inerea dreptului de concesiune in vederea amenaja
mese si agrement pentru copii in Cartierul Sud, pe B-dul Bucuresti nr. 9B si pentru construirea unei maga
produselor finite pe B-dul Bucuresti nr. 79. Pentru inchiderea unui balcon dintr-un imobil de pe Str. Conte
ca un vot pozitiv ar strica armonia estetica a cladirii, drept pentru care aceasta documenta?ie a fost resp
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