
METODOLOGIE din 30 decembrie 2010 de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a
teritoriului şi de urbanism, aprobată de Ordinul 2701/2010
ANEXĂ: MODELE de panouri pentru anunţurile afişate pe teritoriul zonei tratate de planuri de urbanism
A. Model panou 1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SALONTA
Data anunţului: 17.04.2019

INTENŢIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC
ZONAL

REGLEMENTARE URBANISTICĂ A CVARTALULUI
CUPRINS ÎNTRE STRĂZILE ARADULUI,

OLIMPIADEI ȘI BAJZA JÓZSEF

Argumentare:  PRIN  PUZ  SE  VOR  STABILI
REGLEMENTĂRI  NOI  PRIVIND  REGIMUL  DE
CONSTRUIRE,  DIVERSIFICARE  FUNCŢIUNILOR  DIN
ZONĂ,  INDICI  URBANISTICI,  ÎNĂLŢIMEA  MAXIMĂ
ADMISĂ,  RETRAGEREA  FAŢĂ  DE  ALINIAMENT  ŞI
DISTANŢELE  FAŢĂ  DE  LIMITELE  LATERALE  ŞI
POSTERIOARE ALE PARCELELOR PENTRU CLĂDIRILE
NOI DIN ZONĂ
Iniţiator: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SALONTA

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI
privind intenţia de elaborare a planului urbanistic zonal

în perioada 18.04.2019 – 13.05.2019

Persoana  responsabilă  cu  informarea  şi  consultarea  publicului:  ing.  Popuţe  Raluca
Georgiana – consilier Primăria Municipiului Salonta, adresa str. Republicii, nr. 1, telefon
0359-409730, 0359-409731, 0259-373243, e-mail primsal@rdslink.ro
Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de elaborare.
Răspunsul la observaţiile transmise va fi publicat pe pagina de internet a P. M. Salonta,
prin afişare la sediul primăriei şi expediat prin poştă în perioada 20.05.2019 – 31.05.2019.
Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului:
- consultarea populaţiei privind intenţia de elaborare a PUZ: 18.04.2019 – 13.05.2019
- dezbatere publică, după caz: 15.05.2019
- rezultatele informării privind intenţia de elaborare PUZ: 20.05.2019 – 31.05.2019
- consultarea populaţiei în vederea elaborării PUZ
- dezbatere publică, după caz
- raportul consultării publicului

- Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60 x 90 cm, confecţionat din materiale rezistente la intemperii şi afişat la loc vizibil pe toată perioada.
- Literele vor fi tipărite având o înălţime de cel puţin 5 cm, respectiv 7 cm pentru "Intenţie... ", "Publicul este... ".

mailto:primsal@rdslink.ro

