
1 
 

ANEXA III 
 
 

CHESTIONAR PENTRU ANCHETA SOCIALĂ 
 

 
Administrația locală a inițiat un Plan Urbanistic General (PUG) pentru orașul 

Azuga. Până acum nu s-a făcut o acțiune concretă de colectare a părerilor si dorințelor 
locuitorilor. 

Începem o acțiune de consultare a populației rezidente cu privire la păreri, dorințe si nevoi 
individuale sau colective, colectate prin intermediul acestui chestionar, la care va rugam sa 
răspundeți. 

Trebuie sa știți ca acest CHESTIONAR nu este nevoie sa fie semnat, dar ca sa fie 
folositor pentru nevoile reale ale locuitorilor orașului, va rugam sa va treceți vârsta, sexul si 
ultima școala absolvita, împreună cu menționarea domeniului în care activați. 

Va rugam, de asemenea, ca răspunsurile sa fie punctuale si cat mai puțin generale.  
(De exemplu: Răspunsul “canalizarea nu merge bine in orașul” nu este relevant, dar răspunsul 
“canalizarea merge prost pe strada X, pentru ca se scurge greu si se înfundă mereu” este un 
răspuns relevant).  
 

Întrebările se vor adresa populației, structurată pe trei categorii:  
• Specialiști din administrație, învățământ, poliție sau sănătate; 
• Specialiști și/sau manageri în activități economice, indiferent de profil; 
• Locuitori ai orașului Azuga care nu fac parte din primele doua categorii. 

 
Răspunsurile se vor primi la sediul Primăriei, într-o urnă special destinată, amplasată la 

Secretariat pentru o perioadă de o luna!  
În cazul în care nu ați primit un chestionar acasă si doriți să răspundeți, găsiți un formular la 

Secretariatul Primariei Orasului Azuga sau îl puteți descărca de pe site-ul oficial al Primăriei 
www.primariaazuga.ro   

Răspunsurile la întrebări vor fi bifate, iar pentru întrebările la care nu știți să răspundeți sau 
nu doriți sa răspundeți, vă rugăm să completați "nu știu răspunsul" sau "nu doresc să răspund". 
În cazul in care răspunsul este mai lung, folosiți pagina liberă, dar scrieți pentru ce întrebare face 
referire respectivul răspuns. 

Va mulțumim anticipat pentru contribuția Dumneavoastră!  
 
 
 
ÎNTREBĂRI 
 
1. De când locuiți în orașul Azuga?              De la naștere ________ 

Din anul ________ 
2. Ați avut solicitări adresate Primăriei Orașului Azuga?    Da 

Nu 
3. Ați avut solicitări adresate Consiliului Local  Azuga?    Da 

Nu 
4. Ați fost mulțumit sau nemulțumit de modul în care au răspuns cererilor Dumneavoastră 
salariații și aleșii din administrația locală?   Mulțumit 

Relativ mulțumit 
Putin mulțumit  
Nemulțumit 
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5. Credeți că există o problemă în oraș care ar putea fi rezolvată prin Planul de Urbanism 
General? Care este această problemă?  

• problema circulației (ex. lipsa drumuri, a trotuarelor, transport in comun public sau 
privat); 

• problema de funcțiuni urbane: zone de locuit, zone de comerț, industrie, spații verzi (dați 
exemplu de funcțiuni nepotrivit alăturate); 

• problema de amplasare a construcțiilor pe lot (ex. o clădire care umbrește pe cea vecină); 
• problema de echipare edilitara (ex. lipsa rețele de apa, canalizare, gaze); 
• problema de dotări și servicii necesare locuitorilor orașului de exemplu: 

- lipsă scoli creșe, grădinițe, after school; 
- lipsă spitale cabinete medicale, farmacii; 
- lipsă echipamente sportive; 
- lipsă puncte comerciale și servicii pentru populație.  

• probleme create de râuri si pârâuri libere și canalizate (ex. inundații, unde anume?); 
• probleme create de lipsa spațiilor verzi (ex. unde este nevoie de parcuri și nu sunt?); 
• scrieți aici alte tipuri de probleme netrecute anterior acestui punct: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
6. Daca ați identificat o problemă pe care o întâlniți zilnic, periodic sau accidental, lângă locuința 
Dumneavoastră, descrieți pe larg deficiența, specificând strada din oraș unde este semnalată: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
7. Ce element de construcție sau element social vi se pare caracteristic etniei din care faceți parte?  
    Cum vreți sa fiți reprezentat in oraș, în funcție de acesta? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
8. Cu ce va poate ajuta P.U.G.-ul în specialitatea/profesia Dumneavoastră sau în viața de zi cu zi? 
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
Va rugăm să încercuiți categoria din care faceți parte: 

 
• Specialiști din administrație, învățământ, politie sau sănătate; 
• Specialiști și/sau manageri în activități economice, indiferent de profil; 
• Locuitori ai orașului Azuga care nu fac parte din primele doua categorii. 

 
 
Nume (opțional): ........................................................... 
 
Vârsta: ......................................... 
 
Sexul: .......................................... 
 
Ultima școala absolvită:................................................... 


