
 

 

Nr.113056/2021 

 

ANUNŢ 

 

PROIECT DE HOTARARE 

privind APROBAREA planului urbanistic zonal 

 ,,ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL IN VEDEREA PARCELARII” 

 

   Serviciul Administraţie publică locală, juridic contencios - Direcția juridică, 

administrație publică locală din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba 

Iulia, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, republicată, informează publicul 

interesat cu privire la proiectul de hotărâre privind APROBAREA planului urbanistic 

zonal ,,ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL IN VEDEREA PARCELARII” 

  Etapa de consultare a populației se desfăşoară în perioada 30.09.2021- 

10.11.2021. 

  Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare cu privire la 

acest proiect de hotărâre,  se pot  depune în scris specificându-se articolul sau articolele din 

proiect sau regulament la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale 

expeditorului, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, de pe str. : Calea Moților, nr. 5 

A, Camera 8 – Registratură  sau în format electronic pe adresa de e-mail:  

office@apulum.ro  în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării prezentului 

anunț, respectiv până la data de 14.10.2021, ora.16.00. 

  Proiectul de hotărâre  și documentația referitoare la acest proiect  pot  fi 

consultate la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, camera 1 (Direcția Urbanism, 

Amenajarea Teritoriului) sau pe site-ul autorității publice www.apulum.ro, secțiunea 

Consultare publică. 

 

   

 

 

 

 
 

Întocmit: Plosca Simina Consilier juridic 

 

 30.09.21 2 

 

 
DIRECȚIA JURIDICĂ, ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 

SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDIC CONTENCIOS 
Primăria Municipiului Alba Iulia, Str. Calea Moţilor Nr. 5A, Alba Iulia, Judeţul Alba, 510134 
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Nr. 113060/2021 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

 

 

 

  Subsemnata Plosca Mihaela Simina, consilier juridic în cadrul Serviciul 

Administraţie publică locală, juridic contencios - Direcția juridică, administrație publică locală din 

Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, am procedat azi 30.09.2021 în 

temeiul dispozițiilor art.7 (1) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată – la afișarea proiectului de hotărâre e privind APROBAREA 

planului urbanistic zonal ,,ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL IN VEDEREA 

PARCELARII”, în scopul aducerii acestuia la cunoștința persoanelor interesate în cadrul 

procedurii de consultare a populației. 

  Afișarea prezentului proiect de hotărâre s-a făcut la sediul Primăriei Municipiului 

Alba Iulia de pe str.Calea Moților, nr.5A, în locul special destinat acestui scop, respectiv la 

avizierul autorității publice, azi 30.09.2021. 

  Proiectul de hotărâre și documentația referitoare la acest proiect  pot  fi 

consultate la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, camera 1 (Direcția Urbanism, 

Amenajarea Teritoriului) sau pe site-ul autorității publice www.apulum.ro, secțiunea 

Consultare publică. 
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