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Nr. 64281/08.10.2014

REZULTATELE INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI
Etapa 1 – etapa pregătitoare P.U.D. :
-

-

P.U.D. – Construire supermarket LIDL şi staţie alimentare carburanţi,
amenajare loc de parcare în incintă, amplasare panou publicitar pe teren
proprietate şi faţadă, amplasare totem şi împrejmuire.
Amplasament: Bulevardul Mihai Viteazu, F.N., localitatea Hunedoara,
judeţul Hunedoara
Beneficiar: S.C. LIDL ROMÂNIA S.C.S.
Proiectant: S.C. PRINCO IMPEX S.R.L. Hunedoara
Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa
şi consulta publicul

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a
publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi
de urbanism, a Hotărârii Consiliului local nr. 158/2011 privind aprobarea
Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de
urbanism şi amenajare a teritoriului, a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului
şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă
rezultatele informării şi consultării publicului:
- În perioada 22.09.2014 – 07.10.2014 s-a desfăşurat consultarea şi informarea
publicului;
- În data de 22.09.2014 a fost publicat anunţul cu privire la propunerea P.U.D. –
„Construire supermarket LIDL şi staţie alimentare carburanţi, amenajare loc de parcare
în incintă, amplasare panou publicitar pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem şi
împrejmuire”, pe site-ul Primăriei municipiului Hunedoara la adresa:www.primariahd.ro,
secţiunea Informaţii Publice, subsecţiunea Consultare publică, la avizierul primăriei, pe
panou rezistent la intemperii şi amplasat în loc vizibil pe teritoriul zonei studiate precum
şi publicat în publicaţia locală Mesagerul Hunedorean in data de 22 septembrie 2014.
Publicul a fost invitat să consulte documentele privind propunerile PUD şi să
transmită observaţii şi propuneri privind intenţia de elaborare a planului urbanistic zonal
“Construire supermarket LIDL şi staţie alimentare carburanţi, amenajare loc de parcare
în incintă, amplasare panou publicitar pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem şi
împrejmuire” în municipiul Hunedoara, Bulevardul Mihai Viteazu, F.N., judeţul
Hunedoara, care au fost disponibile la Serviciul Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii
Publice, B-dul. Libertăţii nr.26, în perioada 22.09.2014 – 07.10.2014, orela 8.00 – 15.30.

Comentariile, observaţiile şi propunerile referitoare la propunerile preliminare ale
planului au putut fi transmise, începând cu data de 22.09.2014, către municipiul
Hunedoara, b-dul. Libertăţii nr.17 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.: 0254/716087;
- scrisori prin poştă pe adresa instituţiei (cu data de trimitere în perioada
indicată).
Documentaţia disponibilă pentru consultare la sediul municipiului Hunedoara, bdul. Libertăţii nr. 26, Serviciul Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice nu a fost
consultată de nicio persoană.
Nu au fost înregistrate observaţii, propuneri cu privire la intenţia de elaborare a
documentaţiei de urbanism PUD propusă.
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