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Anunț privind consultarea publica
Comuna Sînmartin continua consultarea publica privind realizarea investiției cu titlul „Reabilitarea și
modernizarea stațiunii turistice balneo-climatice Baile 1 Mai, Comuna Sînmartin, județul Bihor’’
In vederea realizarii procesului de consultare publică privind investitia propusa va prezentam descrierea
succinta a propunerii proiectului, problema identificata si solutia propusa de investitia in cauza pentru a atinge
impactul scontat: Investitia va fi derulată în staţiunea turistică balneoclimatică Baile 1 Mai și propusă spre
finanțare de către UAT Sanmartin prin Programul Operational Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 7,
Prioritatea de Investitii 7.1. Activitatile propuse includ lucrari de infrastructura rutiera: piste pentru biciclete,
trotuare, parcari, banda oprire, lucrari amenajari spatii verzi, lucrari tehnico-edilitare, construire canal tehnic,
si vor fi completate de activitati conexe: amenajari peisagistice, dezvoltarea iluminatului public, dotarea cu
mobilier urban, amplasarea de foisoare, realizarea web site-lui statiunii, promovarea statiunii prin activitati si
materiale publicitare si promotionale, amenajarea unor puncte de colectare selectiva a deseurilor, instalarea
unei retele Wi-Fi, crearea de facilitati pentru recreere/agrement pe terenurile amenajate, imbunatatirea
securitatii si sigurantei publice prin instalarea unui sistem de supraveghere video, etc. Proiectul se adreseaza
nevoilor identificate in comuna Sinmartin pentru dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear si
contribuire la valorificarea potențialului turistic valoros al Bailor 1 Mai. In atingerea scopului proiectului
entităţile interesate si implicate în dezvoltarea locală sunt incurajate in a susţine proiectul cu investiții ulterioare
în stațiune ca urmare a realizării proiectului de investiţii.
Documentația aferentă consultarii publice include nota de fundamentare a proiectului, expunerea de
motive si fișa de prezentare a proiectului in care se regasesc principalele elemente, actiuni, activitati si scopuri
ale investitiei in vederea constientizarii mediului local.
Documentația poate fi consultată:
• pe pagina de internet a instituției, la http://www.primaria-sinmartin.ro/
• la sediul instituției : Sînmartin, Bdul. Felix, nr.105, jud. Bihor.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul supus consultării publice se pot
depune până la data de 02.10.2017:
pe adresa de e-mail: primaria.sanmartin@cjbihor.ro ;
la sediul instituției loc.Sînmartin, Bdul. Felix, nr.105, jud. Bihor.
Materialele transmise vor purta mentiunea: „Propuneri privind consultarea publica privind realizarea
investiției cu titlul „Reabilitarea și modernizarea stațiunii turistice balneo-climatice Baile 1 Mai,
Comuna Sînmartin, județul Bihor’’. Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției.
Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul,
în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate
publică până la data de 10.10.2017. In functie de solicitarile primite si de numarul celor interesati se va
organiza o întâlnire împreună cu entităţile implicate în dezvoltarea locală, data si locul organizarii
evenimentului vor fi comunicate in prealabil printr-un anunt in ziar si prin mediile de comunicare website si
avizier Primarie.
Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele telefon: 0259/318003, e-mail:
primaria.sanmartin@cjbihor.ro, persoană de contact: Ciprian Caprar avand functia de sef birou investitii in
cadrul primariei Sinmartin.

