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DIRECŢIA URBANISM - ARHITECT ŞEF
SERVICIUL URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI
Nr. înreg. 68326 din 28.09.2021
ANUNŢ PUBLIC

Primăria Municipiului Zalău anunţă intenţia de elaborare a unui Plan Urbanistic
Zonal

(PUZ):

întocmire Plan

urbanistic zonal pentru

construire locuinţe

semicolective, pe teren proprietate privată a numiţilor Pop Gheorghe Alexandru şi
soţia Pop Crina, situat în intravilanul Municipiului Zalău, str. Crângului, vis-a-vis de
intrarea în Cimitirul Municipal.
INIŢIATOR/BENEFICIAR PUZ:
POP GHEORGHE ALEXANDRU şi soţia POP CRINA
Conform PUG 2010, aprobat cu HCL. nr. 117 din 17.05.2010, prelungit termen de
valabilitate cu HCL. nr. 161 din 15.05.2020 - PUD Crângului LVI - locuinţe individuale
şi cuplate cu max. 3 niveluri P, P+IE, P+2E, (S+P+IE).
Se propune întocmire plan urbanistic zonal (PUZ) pentru construirea unor
locuinţe semicolective.
Observaţiile, opiniile şi sugestiile se pot depune în scris la Centrul de Relaţii cu
Publicul din cadrul Primăriei Municipiului Zalău până în data de 15.10.2021 iar
răspunsurile la acestea se vor publica pe site-ul oficial al instituţiei (www.zalausj.ro
secţiunea Informaţii Publice/Urbanism) până în data de 22.10.2021.
Propunerile acceptate rezultate în urma sugestiilor şi observaţiilor cetăţenilor vor
fi incluse în documentaţia de elaborare PUZ.
Etapele următoare ce urmează a fi parcurse în procesul de elaborare şi aprobare a
documentaţiei mai sus menţionate sunt:
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-

implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor, prin informarea şi
consultarea publicului cu privire la propunerile elaborate (anunţuri massmedia, site-ul Primăriei, dezbateri publice, etc.);
implicarea publicului în etapa aprobării planului, prin publicarea în presa
locală şi pe site-ul propriu a anunţului referitor la aprobare PUZ, însoţit de
textul integral al proiectului de hotărâre şi referatul Serviciului de Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului;

-

implicarea publicului în monitorizarea implementării PUZ

posibilitatea

permanentă a publicului de a exprima sesizări referitoare la aplicarea
planurilor de urbanism adoptate.
Toate etapele menţionate vor respecta termenele prevăzute de legislaţia în vigoare
şi de Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea
planurilor de urbanism şi amenajarea terioriului, aprobat prin HCL. nr . 97 din
19.04.2019 şi completat cu HCL. nr. 161 din 30.05.2019.
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