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Anunţ public privind consultarea asupra elaborării propunerii finale a
Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE BISERICĂ“
în localitatea Hunedoara, strada Crângului F.N.
În conformitate cu prevederile H.C.L. nr.158/2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea
sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului“ aducem la cunoştinţă vecinilor direct afectaţi şi publicului interesat de a veni
cu eventuale observaţii şi sugestii asupra elaborării propunerilor finale a investiţiei Plan Urbanistic de Detaliu necesar pentru realizarea
obiectivului „Construire biserică“, pe terenul intravilan aferent zonei verzi adiacente străzii Crângului, teren aflat în proprietatea publică a
municipiului Hunedoara şi atribuit în folosinţă gratuită Episcopiei Devei şi Hunedoarei, în suprafaţă de 840,00 mp, înscris în C.F. nr. 64246, nr.
cad. 64246.
Publicăm azi 15.05.2015 pe site-ul Primăriei municipiului Hunedoara la adresa: www.primariahd.ro, secţiunea Informaţii publice,
subsecţiunea Consultare publică şi afişăm la sediul primăriei datele de identificare ale obiectivului, conform tabelului următor:
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUNEDOARA
PROPUNERE:
Data anunţului: 15 mai .2015
Realizarea unei biserici din lemn prin strămutarea bisericii din
satul Baştea pe terenul aferent zonei adiacente străzii Crângului
CONSULTARE ASUPRA ELABORARĂRII PROPUNERII FINALE situat în cartierul Micro IV - str. Crângului, F.N.
A DOCUMENTAŢIEI Plan Urbanistic de Detaliu
Amplasamentul care a generat documentaţia are o suprafaţă de
840,00 mp, parcela cu nr. cad. 64246, înscrisă în C.F. nr. 64246
P.U.D. – Plan Urbanistic de Detaliu pentru „CONSTRUIRE Hunedoara, atribuită în folosinţă gratuită către Episcopia Devei şi
BISERICĂ“, pe terenul proprietate publică a municipiului Hunedoarei, conform H.C.L. nr. 108/2012.
Hunedoara, situat în str. Crângului, F.N., teren în suprafaţă de Pe teren se propune realizarea unui biserici din lemn cu regim de
840,00 mp şi atribuit în folosinţă gratuită Episcopiei Devei şi înălţime subsol parţial şi parter având suprafaţa construită
Hunedoarei.
desfăşurată de 132,66 mp. Construcţia bisericii va avea formă
dreptunghiulară, capătul cu altarul fiind conformat octagonal,
Beneficiar: PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ “SFÂNTUL IOAN lăcaşul propriu-zis de cult are suprafaţa de 97,96 mp iar polata
BOTEZĂTORUL”, HUNEDOARA VIII , reprezentată prin Preot ataşată laturii vestice are suprafaţa de 22,75 mp rezultând o
Paroh David Lucian.
lungime maximă de 18,57 m şi regim de înălţime subsol parţial şi
parter. Fundaţiile şi subsolul clădirii se vor realiza din beton iar
Elaborator: Birou Individual de Arhitectură ANCA BOTEZAN, cu biserica propriu-zisă este din lemn şi va fi strămutată din satul
sediul în Aleea Crizantemelor, municipiul Deva, judeţul Hunedoara, Baştea, judeţul Hunedoara.
telefon 0722 543 192.
Parcela nu se va împrejmui, în colţul nord-estic al terenului se va
amenaja un loc de joacă pentru copii în suprafaţă de 55,16 mp, în
Şef proiect: arhitect Anca Botezan, specialist cu drept de zona sud – estică se va amenaja un părculeţ cu alei şi cinci locuri
semnătură în Registrul Urbaniştilor din România.
de parcare dintre care unul pentru persoane cu dizabilităţi.
Zona studiată este echipată edilitar cu reţele de joasă tensiune,
alimentare cu apă potabilă şi canalizare, gaze naturale,
telecomunicaţii. Necesarul de utilităţi pentru funcţiunea solicitată
prin P.U.D. va fi stabilit în urma realizării studiilor de specialitate şi
se va rezolva prin proiecte elaborate de proiectanţi autorizaţi.
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII asupra documentelor expuse/disponibile la sediul Primăriei municipiului
Hunedoara, b-dul. Libertăţii nr. 26 (fosta clădire B.R.D.), la Serviciul Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice în perioada 15 mai – 5
iunie 2015, între orele 08.00 – 15.00.
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA – consultarea documentaţiei şi formularea observaţiilor (în scris) în perioada 15 mai – 5
iunie 2015, la sediul Primăriei municipiului Hunedoara, b-dul. Libertăţii nr. 26, Serviciul Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice sau
camera 44, Biroul Urbanism, zilnic între orele 08.00 – 15.00 şi permanent pe site-ul primăriei la adresa: www.primariahd.ro (în cazul în
care, până la data menţionată, nu vom primi punctul dumneavoastră de vedere, în conformitate cu prevederile legale, vom consemna că
nu aveţi propuneri şi observaţii asupra planului urbanistic de detaliu supus consultării).
Observaţiile sunt necesare în vederea elaborării propunerilor finale, avizării şi aprobării Planului Urbanistic de Detaliu pentru „Construire
biserică “.
Răspunsul la observaţiile transmise va fi pus la dispoziţia publicului în scris, în termen de 10 zile de la răspunsul argumentat al
iniţiatorului P.U.D. –ului şi publicat pe pagina de Internet a Primăriei municipiului Hunedoara.
Persoane responsabile cu urbanismul, respectiv cu informarea şi consultarea publicului: Bilei Lucian, şef Biroul Urbanism, şi Toma
Valerica şef S.I.C.R.P., Hunedoara, b-dul. Libertăţii nr.17, camera 44, telefon 0254/716322 int.315 sau int.225.
Persoană responsabilă cu urbanismul:
ing. Bilei Lucian, şef Biroul Urbanism.
Persoană responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: Toma Valerica, şef Serviciul Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice
Întocmit 2ex/Toma Valerica

