
Întrebări formulate în cadrul dezbaterii publice – PUZ -Masterplan Sopor
cu privire la raportul de mediu

av. Oana Ciocian : doreste sa știe dacă din punct de vedere al impactului asupra mediului, cele
doua proiecte care merg în paralel ( nu suprapus, cum considera ca ar fi fost firesc) sunt oportune.
[ n.n - strada Soporului (inclusa în proiectul TR35) e paralela cu traseul metroului ]

av. Radu Mititean :   Cum râmâne cu interferența la limita dintre acest  PUZ ( n.n Masterplan
Sopor) și viitorul Parc Est, cum se corelează cele două proiecte, din punct de vedere al impactului
de mediu cumulativ? Punctajele sunt pentru PUZ Sopor sau și a celorlalte proiecte din zona?

Ursuțiu Răzvan :
1) dorește să știe dacă calitatea apelor minerale poate fi afectată de fundațiile de adâncime ale
imobilelor de locuințe colective propuse în zona din vecinătatea vestică a terenului MaPN, unde se
află și proprietatea dânsului. În raportul de mediu, tot ce ține de calitatea apei se referă la pârâul
Becaș, nu și alte informații.
2) nu a regasit în raport o estimare a noxelor generate de viitoarele investitii . Dorește ca să știe dacă
noxele estimate vor afecta calitatea vieții viitorilor locuitori din cartierul Sopor, în zona unde se află
terenul dânsului ( unitatea de vecinătate UV5b)
3)  În  raportul  de  mediu  se  mentioneaza  de  Selgros,  însă  terenul  aferent  Selgros  nu  se  mai
reglementeaza prin prezentul PUZ. Solicita clarificare
4) Cum sunt dimensionate parcurile din proiect? La ce se raportează? Cum se justifica utilitatea
publica, a parcurilor publice în zona de locuinte individuale?

Ioana Georgiana Dagău :
Solicita o clarificare privind avizul MaPN ( aparent în Raportul de mediu e trecut alt numar) și ce
prevede PUZ-ul pe zona respectiva ( teritoriul din vecinatatea vestica a MapN) , dacă este o zona cu
interdictie temporara de construire sau nu. Dorește sa i se spună, din punct de vedere al mediului,
care este situația parcelelor din vecinatatea terenului MaPn.

Hangea Claudiu: în raportul de mediu s-a pus problema poluarii fonice?
[n.n În timpul dezbaterii a amintit de avioanele care survoleaza zona]

Sergiu Muresan : necesitatea culoarului V1 în unitatea de vecinatate formata din locuinte 
individuale.

Alte interventii - Brie Dragos, Drumus Ioan, Chaik Sulaiman Abdul, Aanei Bogdan - nu s-au 
referit la raportul de mediu, ci probleme urbanistice care se vor dezbate în sedinta CTATU.


