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INFORMARE 

cu privire la elaborarea  

 

PLAN URBANISTIC ZONAL 

“MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE AFERENTE PUZ 

APROBAT CU HCL 108/2008” 

ALBA IULIA, ALEEA BAISOARA, STR. ANA BLANDIANA, FN, JUDETUL ALBA 

 

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701 din 30.12.2010 și a regulamentului local 

privind implicarea publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de 

urbanism în municipiul Alba Iulia, aprobat prin HCL nr. 28/02.2011, vă facem cunoscută intentia 

de elaborare a documentatiei de urbanism MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE 

AFERENTE PUZ APROBAT CU HCL 108/2008. 

 

Obiectul prezentului PUZ este de a detalia, din punct de vedere al reglementărilor urbanistice, 

cadrul în care se va înscrie realizarea unor parcele in vederea construirii de locuinte colective, cu 

parcari aferente.  

 

Inițiator: HATIEGAN RAMONA NICOLETA PENTRU SC LA BOLTA SATULUI SRL 

Elaborator: BIROUL DE PROIECTARE STRAJAN SRL 

 

Publicul este invitat să trimită observații și propuneri privind intenţia de elaborare a PUZ 

în perioada 01.09.2020 – 28.09.2020 (peste 25 zile). 

Responsabili cu informarea și consultarea publicului:               

Primăria Municipiului Alba Iulia, Calea Moților, nr. 5A, telefon 0258 / 811 230, biroul de 

urbanism, cam. 1 

Proiectant Biroul de Proiectare Străjan srl, e-mail office@bpstrajan.ro, tel. 0258 810 123 

 

Observaţiile sunt necesare în vederea parcurgerii procesului de informare și consultare a 

publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de 

urbanism, conform Ordinului 2701 / 2010. 

Răspunsul la observaţiile primite va fi transmis pe mail sau prin poștă, în termen de maxim 5 zile 

de la primire, în perioada 26.09.2020 – 30.09.2020 (5 zile). 

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului: 

01.09.2020 – 28.09.2020 (27 zile) - Afișare pe teren panou consultare privind propunerile 

preliminare PUZ și perioadă de primire observații și propuneri de la persoane interesate. 

26.09.2020 – 05.09.2020 (10 zile) - Perioadă transmitere răspunsuri la observațiile și propunerile 

primite de la persoanele interesate. 

 
p. Arhitect Sef 

Sef Serviciu Urbanism, 

Alexandru Romanitan 
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