PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUNEDOARA
Data anunţului: 20 octombrie 2014

REPREZENTARE
VIZUALĂ SUGESTIVĂ
(SCHEMATICĂ)
A INTENŢIEI

INTENŢIE DE ELABORARE
PLAN URBANISTIC DE DETALIU
Argumentare: COMPLEX SOCIAL CENTRU DE INTEGRARE FAMILIALĂ
A COPIILOR HUNEDOARA – CANTINĂ SOCIALĂ
în Hunedoara, Bulevardul 1848, nr. 19B
Iniţiator: Birou Individual de Arhitectură Borca Vlad Dumitru
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI
privind intenţia de elaborare a planului urbanistic de detaliu – CONSTRUIRE COMPLEX SOCIAL CENTRU DE
INTEGRARE FAMILIALĂ A COPIILOR HUNEDOARA – CANTINĂ SOCIALĂ
În perioada 20 OCTOMBRIE 2014 – 04 NOIEMBRIE 2014
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: ing. Bilei Lucian, şef Biroul Urbanism.
Adresa: Bulevardul Libertăţii nr.17, telefon 0254/716322 – interior 315.
Observaţiile sunt necesare în vederea elaborării propunerii finale şi aprobării Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire complex social centru de
integrare familială a copiilor Hunedoara – cantină socială.
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 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, publicare anunţ
într-un cotidian local precum şi afişare panouri rezistente la intemperii în locuri vizibile pe teritoriul zonei tratate;
Informare şi consultare publică în perioada 20 octombrie 2014 – 04 noiembrie 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 P.U.D. – ului şi
publicat pe pagina de Internet a primăriei;
Întocmirea raportului de informare şi consultare a publicului pentru documentaţia P.U.D. şi publicarea lui pe pagina de Internet a Primăriei
municipiului Hunedoara la secţiunea Informaţii Publice, subsecţiunea Consultare publică.

