ROMÂNIA
PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
HUNEDOARA
Direcţia Dezvoltare Strategii Comunicare
Serviciul Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice

Municipiul Hunedoara, B-dul Libertăţii nr.17, cod.331128, Judeţul Hunedoara, Tel.:+4 0254 716322, Fax: +4 0254 716087

Data publicării:03 iulie 2015

Nr. 44673/29.06.2015

ANUNŢ PRIVIND CONSULTAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR
PRIVIND PLANUL URBANISTIC ZONAL ȘI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM
ELABORATE PENTRU
„TRANSFORMAREA BULEVARDULUI CORVIN ÎN CENTRU PIETONAL”
în localitatea Hunedoara, judeţul Hunedoara
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
propunerilor privind Planul Urbanistic Zonal pentru „Transformarea Bulevardului Corvin în centru
pietonal”.
Inițiator: Municipiul Hunedoara, Bulevardul Libertăţii nr.17, cod 331128, judeţul Hunedoara, telefon
0254 716087.
Elaborator: Birou Individual de Arhitectură Alexandru Rugescu, cu sediul în municipiul Deva, Aleea
Nuferilor, bl.M5, ap.10, județul Hunedoara, telefon: 0744 199 417; 0740 849 323.
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ASUPRA DOCUMENTELOR COMPLETE
ALE PROPUNERILOR P.U.Z. și R.L.U., DISPONIBILE LA SEDIUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI
HUNEDOARA, BULEVARDUL LIBERTĂȚII NR.17,
ÎN PERIOADA 03 IULIE 2015 – 17 IULIE 2015
Publicul este invitat să transmită observații și propuneri asupra documentelor disponibile la Primăria
municipiului Hunedoara, Bulevardul Libertății, nr.17 – Biroul Urbanism în perioada 03 iulie 2015 – 17
iulie 2015, prin:
- scrisori depuse la Serviciul Informaţii pentru Cetăţeni 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).
Publicul este invitat să participe la: consultarea documentației și formularea sugestiilor (în scris) în
perioada 03 iulie 2015 – 17 iulie 2015 la sediul Primăriei municipiului Hunedoara, Bulevardul Libertății
nr.17, zilnic între orele 08.00 – 15.00 și permanent în format electronic pe site-ul instituției
www.primariahd.ro/pagina/consultare-publica.
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA PREZENTAREA ȘI DEZBATEREA PROPUNERILOR
PLANULUI ASTFEL:
Emisiuni tv difuzate în cadrul televiziunii locale Info HD la care vor fi invitați specialiști din domeniul
construcțiilor. În cadrul emisiunilor tv cei interesați să adreseze întrebări legate de subiectul emisiunii sau
să își prezinte părerile pot să trimită un mesaj pe adresa de e-mail: primar@primariahd.ro. Întrebările vor
fi puse invitaților în cadrul emisiunii, iar temele ridicate de dumneavoastră vor fi dezbătute atât în cadrul
emisiunii cât și în cadrul dezbaterii publice.
Dezbatere publică la sediul municipiului Hunedoara, Bulevardul Libertății nr.17, sala de ședință,
etajul I, camera 9, în data de 17 iulie ora 11.00.
Răspunsul la observațiile transmise va fi pus la dispoziția publicului prin publicare pe pagina de
Internet a Primăriei municipiului Hunedoara la adresa www.primariahd.ro, secțiunea Informații publice,
subsecțiunea Consultare publică, în termen de 10 zile de la încheierea termenului de primire a
observațiilor și propunerilor.
Persoana responsabilă pentru coordonarea informării şi consultării publicului: ing. Bilei Lucian,
şef Biroul Urbanism, Hunedoara, b-dul. Libertăţii nr.17, camera 44, telefon 0254/716 322 int.315.
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