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Stimate Doamne, Stimați Domni,
Organizațiile și grupurile de cetățenii semnatari ai acestei scrisori, vă scriem în legătură cu
procesul de reglementare urbanistică realizat prin proiectul de PUZ Sector 2 pentru a vă solicita
de urgență organizarea unei dezbateri publice.
Ni s-a adus la cunoștință că Primăria Sectorului 2 este în faza etapei pregătitoare a
elaborării PUZ-ului de sector, anunțul cu privire la acest lucru fiind afișat în incinta primăriei. În
interiorul anunțului se face trimitere către site-ul PMB pentru mai multe informații, însă, la
accesarea acestuia, documentele aferente PUZ la secțiunea menționată sunt aproape imposibil de
găsit.
Considerăm că un proces de consultare publică presupune ca transmiterea informațiilor să
fie realizată într-o manieră accesibilă, transparentă, în care acestea să fie înțelese de toate părțile
implicate. În acest scop, sunt absolut necesare discuții aplicate cu cetățenii din fiecare cartier
afectat în parte, astfel încât aceștia să își poată exprima opiniile cu privire la direcțiile de dezvoltare
ale comunităților lor.
Demersul de consultare pentru elaborarea PUZ Sector 2 realizat până acum de PS2 doar
prin publicarea anunțului, fără a exista documentația accesibila online pe site-ul Primăriei
Municipiului București și PS2, și niciun fel de discuție cu cetățenii pentru a înțelege într-adevăr
schimbările propuse, este inacceptabilă.

Dată fiind amploarea acestui PUZ, precum și intervențiile majore propuse pentru unele
cartiere, considerăm obligatorie realizarea unui proces de consultare publică clar, în care cetățenii
chiar să se poată implica. Așadar vă solicităm ca:
-

Primăria Sectorului 2 să pună la dispoziție informații concrete și inteligibile, oferind
cetățenilor din cartierele afectate șansa să aibă o înțelegere clară cu privire la intervențiile
propuse, cu avantajele și dezavantajele lor;

-

Primăria Sectorului 2 și Primăria Municipiului București să afișeze pe site-urile
instituțiilor, făcând disponibile cetățenilor printr-un link direct, usor accesibil, PUZ-ul și
toată documentația aferentă;

-

Primăria Sectorului 2 și Primăria Municipiului București să organizeze întâlniri publice în
cartiere, astfel încât cetățenii afectați să își poată exprima opinia cu privire la intervențiile
propuse de proiect;

-

Vocile cetățenilor să fie luate în calcul, iar opiniile lor incluse în documentele și planurile
finale.
Ne oferim disponibilitatea de a sprijini procesul de consultare a cetățenilor. Pentru orice

întrebări sau clarificări cu privire la cele menționate mai sus vă rugăm să ne contactați la adresa de
email dani@ce-re.ro

