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        Nr. 1149/C din 19  mai 2021 

 

ANUNT PUBLIC 

PRIVIND ETAPA DE ELABORARE A DOCUMENTATIEI DE 

PUZ - DEMOLARE CORP DE CLĂDIRE EXISTENT ȘI CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ 

 

 

Parohia Reformată Valea lui Mihai titulara a proiectului 

” DEMOLARE CORP DE CLĂDIRE EXISTENT ȘI CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ”  anunta 

publicul  interesat ,  cu privire la propunerile  PUZ pentru obiectivul mai sus  

mentionat  

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI                                 
privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal 

in perioada 19 mai  2021 – 3 junie 2021 

 

         Prezenta documentatie ” Plan Urbanistic Zonal ” a fost elaborata in baza Certificatului de 

Urbanism nr. 45/17.08.2020, eliberat de catre Orasul Valea lui Mihai si avizul de oportunitate al 

Orasului Valea lui Mihai nr. 1 din 15.10.2021. PUZ se intocmeste pentru a raspunde cerintelor in 

domeniul investitiilor intr-o zona a localitatii si pentru a se incadra in fondurile reduse avute la 

dispoziție de beneficiar.  

         Obiectul lucrării îl constituie determinarea conditiilor de amplasare a unei grădințe si anume 

dimensionarea, functionalitatea, aspectul arhitectural al ansamblului, rezolvarea circulatiei 

carosabile si pietonale, circulatia juridica a terenurilor si echiparea cu utilitati edilitare.  

         Conform Regulamentului Local de Urbanism al orasului, zona studiata este incadrata in UTR 

nr. 1 - zona de locuinte si functiuni complementare, subzona LM 1a. Terenul studiat cu nr. cad. 

53054 pe care se va realiza constructia proiectata este situat in jud. Bihor, Oras Valea lui Mihai. 

         Persoanalul responsabil din cadrul Primariei cu informarea si consultarea publicului care va 

prelua observatiile, recomandarile si propunerile transmise este D-l Kovacs Arnold – Inspector 

Urbanism – ce poate fi contactat la sediul Primariei, Tel.0259355216,Fax.0259355933, E-mail: 

primarie@valealuimihai.ro, Orasul Valea lui Mihai, Str.Calea Revolutiei nr. 2 

         Observatiile sunt necesare in vederea stabilirii cerintelor de elaborare, eliberarii avizului 

arhitectului Sef pt. PUZ. Sedinta de consultare ce va avea loc la Sediul Primariei in data de 4 iunie 

la ora 09:00 

         Raspunsul la observatiile transmise va fi afisat pe pagina de internet si prin afisare la sediul 

primariei in perioada 4 jun 2021 – 10 jul 2021. Publicul care a avut observatii si sugestii va primi 

raspunsul la acestea in scris, in termen de 2 zile de la incheierea perioadei de consultare a 

publicului. 

         Etapele preconizate pentru consultarea publicului pana la acordarea planului: 

          - Metoda: afisare la sediul primariei, pe terenul studiat, afisat pe pagina de internet a primariei 

          - Scopul: informare si consultare 

          - Perioada: cu respectarea termenelor,conform legislatiei in vigoare 
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