PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUNEDOARA
Data anunţului: 12 DECEMBRIE 2014

REPREZENTARE
VIZUALĂ SUGESTIVĂ
(SCHEMATICĂ)
A INTENŢIEI

INTENŢIE DE ELABORARE
PLAN URBANISTIC DE DETALIU
Argumentare: Extindere şi mansardare construcţie existentă,
transformare în restaurant şi spaţii de cazare, împrejmuire.
Amplasament: str. Gheorghe Bariţiu, nr. 28, Municipiul Hunedoara
Iniţiator: S.C. VIOMAR CREDINVEST S.R.L. Hunedoara
Elaborator: S.C. PRINCO IMPEX S.R.L. Hunedoara
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI
privind intenţia de elaborare a planului urbanistic de detaliu
EXTINDERE ŞI MANSARDARE CONSTRUCŢIE EXISTENTĂ, TRANSFORMARE ÎN RESTAURANT
ŞI SPAŢII DE CAZARE, ÎMPREJMUIRE
în perioada 12 DECEMBRIE 2014 – 31 DECEMBRIE 2014
Persoana responsabilă cu urbanismul: ing. Bilei Lucian, şef Biroul Urbanism.
Persoană responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: ing.Toma Valerica, şef Serviciul Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice.
Adresa: Bulevardul Libertăţii nr.17, telefon 0254/716322 – interior 315 şi/sau 225.
Observaţiile sunt necesare în vederea elaborării propunerii finale şi aprobării Planului Urbanistic de Detaliu pentru “Extindere şi mansardare construcţie
existentă, transformare în restaurant şi spaţii de cazare, împrejmuire” în municipiul Hunedoara, str. Gheorghe Bariţiu, nr. 28.
Răspunsul la observaţiile transmise va fi pus la dispoziţia publicului în scris, în termen de 10 zile de la răspunsul argumentat al iniţiatorului Planului
Urbanistic de Detaliu şi publicat pe pagina de Internet a Primăriei municipiului Hunedoara la adresa: www.primariahd.ro , secţiunea Informaţii Publice,
subsecţiunea Consultare publică.
Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului:
•
•
•

•

Afişare anunţ pe pagina de Internet a Primăriei municipiului Hunedoara, la sediul instituţiei în locurile de afişaj special amenajate precum şi
afişare panou rezistent la intemperii pe teritoriul zonei tratate;
Informarea şi consultarea publică în perioada 12 decembrie 2014 – 31 decembrie 2014 la sediul Primăriei municipiului Hunedoara – Serviciul
Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice, b-dul. Libertăţii nr.26, de luni până vineri între orele 8.00 – 15.00;
Răspunsul la observaţiile transmise va fi pus la dispoziţia publicului în termen de 10 zile de la răspunsul argumentat al iniţiatorului Planului
Urbanistic de Detaliu şi publicat pe pagina de Internet a primăriei;
Întocmirea raportului informării şi consultării publicului pentru documentaţia Plan Urbanistic de Detaliu şi publicarea lui pe pagina de Internet a
Primăriei municipiului Hunedoara la secţiunea Informaţii Publice, subsecţiunea Consultare publică.

