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ANUNŢ - ETAPA I
PRIVIND INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI HUNEDOARA
Argumentare: Conform prevederilor art.46 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul este
necesar ca Planul Urbanistic General să fie actualizat la maximum 10 ani de la elaborare. Prin O.U.G. nr.85/2012 şi H.C.L.
nr.36/2013 termenul de actualizare al P.U.G. a fost prelungit până în data de 30 decembrie 2015. Necesitatea actualizării
Planului Urbanistic General rezultă şi din evoluţia previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali şi a necesităţilor
locale.
Obiective: Planul Urbanistic General este documentaţia de urbanism care are caracter director şi de reglementare elaborată
în baza strategiei de dezvoltare a municipiului Hunedoara. Pornind de la evaluarea stadiului actual al dezvoltării municipiului
Hunedoara, documentaţia va elabora propuneri de dezvoltare urbanistică, pe termen scurt şi mediu, analizând următoarele
criterii:
1. evoluţie posibilă, priorităţi
2. optimizarea relaţiilor în teritoriului
3. dezvoltarea activităţilor sociale -economice
4. evoluţia populaţiei
5. organizarea circulaţiei
6. propunerea intravilanului, extinderea celui existent, în funcţie de tendinţele de dezvoltare
7. zonificarea funcţională, bilanţ teritorial
8. zone cu riscuri naturale, măsuri propuse
9. echiparea edilitară, măsuri pentru dezvoltare
10. protecţia mediului
11. reglementări urbanistice - în fiecare unitate teritorială de referinţă, cuprinderea în Regulamentul Local de urbanism a
normelor obligatorii pentru autorizarea construcţiilor pe oricare categorie de terenuri, atât în intravilan cât şi în extravilan, în limita
teritoriului administrativ al municipiului Hunedoara.
12. obiective de utilitate publică
13. protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural natural şi construit
14. zone protejate şi de protecţie a monumentelor istorice şi a siturilor arheologice reperate
Iniţiator: Municipiul Hunedoara, Bulevardul Libertatii nr.17, cod 331128, judeţul Hunedoara, telefon 0254 716 087.
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI
privind intenţia de elaborare a Planului Urbanistic General
în perioada 11.05.2015 - 31.05.2015
Sugestiile, observaţiile şi propunerile referitoare la intenţia de elaborare a planului pot fi transmise, începând cu
data afişării, către municipiul Hunedoara, b-dul. Libertatii, nr. 17, prin:
- scrisori depuse la Serviciul Informaţii pentru Cetateni şi Relaţii Publice (în perioada indicată);
- comentarii pe pagina de Internet a Primăriei municipiului Hunedoara la adresa: www.primariahd.ro, adresa de e-mail:
primar@primariahd.ro; info@primariahd.ro; primariahd@yahoo.com şi/sau fax nr.: 0254 716 087;
- scrisori prin poştă pe adresa instituţiei (cu data de trimitere în perioada indicată).
Toate propunerile obţinute şi nevoile identificate în urma procesului de informare şi consultare vor fi examinate şi
sintetizate şi vor fi prezentate ca anexă la documentaţia necesară atribuirii serviciilor de elaborare a Planului Urbanistic
General.
Sinteza observaţiilor, sugestiilor sau propunerilor cu privire la intenţia de elaborare a P.U.G. se pun la dispoziţia publicului
precum şi argumentaţia preluării sau nepreluării propunerilor începând cu data de 08.06.2015 prin:
- afişare la sediul Primăriei municipiului Hunedoara;
- publicare pe pagina de Internet a Primăriei municipiului Hunedoara la adresa:www.primariahd.ro
Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului: Bilei Lucian, şef Biroul Urbanism, Hunedoara, b-dul.
Libertatii nr.17, camera 44, telefon 0254 716 322 int.315, Toma Valerica, şef Serviciul Informaţii pentru Cetateni şi Relaţii
Publice, b-dul. Libertatii nr.26 (fosta clădire B.R.D.), telefon 0254 716 322 int.225.
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