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PRIMAR
Dan BOBOUȚANU
Anunţ public privind consultarea asupra intenţiei de elaborare a
Planului Urbanistic de Detaliu construire „Lăcaș de cult, biserică greco-catolică“
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 şi publicului
interesat de a veni cu eventuale observaţii şi sugestii asupra intenţiei de elaborare a Planului Urbanistic de Detaliu pentru
realizare „Lăcaș de cult, biserică greco-catolică“, pe terenul proprietate publică a municipiului Hunedoara, identificat
prin Cartea Funciară nr. 67142 municipiul Hunedoara, nr. topgrafic 67142.
Publicăm azi 09.01.2017 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
Data anunţului: 09.01.2017
CONSULTARE ASUPRA INTENŢIEI DE ELABORARE A
DOCUMENTAŢIEI P.U.D.
P.U.D. – Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire „Lăcaș de
cult, biserică greco-catolică“, pe strada Mureşului, F.N., localitatea
Hunedoara.
Beneficiar: EPISCOPIA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA, GRECO –
CATOLICĂ DE LUGOJ, reprezentată prin Episcop Alexandru
Mesian, cu sediul în Lugoj, str. Episcop Dr. Ioan Bălan, nr.6,
judeţul Timiş, telefon: 0256-353597.
Elaborator: Birou Individual de Arhitectură Alexandru Rugescu,
județul Hunedoara, localitatea Deva, Aleea Nuferilor,bl.M5, ap.10,
tel.0744 199 417.
Şef proiect: arhitect Rugescu Răzvan.

PROPUNERE:
Amplasarea unei construcții, cu destinația lăcaș de cult, biserică
greco-catolică, în intravilanul municipiului Hunedoara, str.
Mureşului, F.N.
Construcţia propusă se va realiza pe terenul proprietate publică a
municipiului Hunedoara și atribuit în folosință gratuită Episcopiei
Române Unită cu Roma Greco Catolică de Lugoj, în suprafaţă de
430,00 mp, situat în Hunedoara, str. Mureşului F.N.
Construcția se realizează în regim de înălțime parter, se va
amplasa retras față de bordura aferentă străzii Mureșului cu 6,7 m.
Lăcașul de cult va avea dimensiunile generale de 18,0x8,0 m,
înălțimea la cornișă de +5,0m iar la coamă de +9,0m. Suprafața
desfășurată a lăcașului de cult este de 167,26 mp, din care
biserica va avea o suprafață de 153,34 mp și suprafața de 13,92
mp va fi ocupată de scări și rampe de acces.
Clădirea va fi în stil tradiţional cu structură din beton şi zidărie în
concordanță cu arhitectura bisericilor greco-catolice, cu pridvor,
pronaos flancat de încăperi pentru obiecte de cult și lumânări, naos
și altar.
Parcarea auto se rezolvă pe platforma existentă care este utilizată
și în prezent ca parcare pentru autovehicule. Incinta va fi
amenajată şi sistematizată vertical, se vor face plantaţii
perimetrale, dalaje, alei.

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 09.01 – 23.01.2017 , între orele 08.00 – 15.00.
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA – consultarea documentaţiei şi formularea sugestiilor (în scris) în perioada
09.01 – 23.01.2017, 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 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 lăcaș de cult, biserică greco - catolică.
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.
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: Dragota Iosif, şef Biroul Urbanism , Hunedoara, b-dul.
Libertăţii nr.17, camera 44, telefon 0254/716322 int.315.
Șef Biroul Urbanism
Dragota Iosif
Şef Serviciul Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice
Toma Valerica
Întocmit 2ex/Toma Valerica

