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Nr. înregistrare 16444/14.04.2022

ANUNŢ
Primăria Municipiului Tulcea, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701 din 30
decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea
“Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea
planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism”, propune:
Organizarea dezbaterii publice privind documentația de urbanism, aflată la faza de
informare privind propunerile preliminare, Plan Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ
P+1+M” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Griviței, nr. 71, carte funciară nr. 43397, număr
cadastral 43397, județ TULCEA, Inițiator – CĂMĂTAR RUBIE PANI.
Dezbaterea publică va avea loc în data de 20 aprilie 2022, ora 15:30, în sala de şedinţe a
Primăriei Municipiului Tulcea, strada Păcii, nr. 20, etaj 1 – Sala 07 Consilieri locali.
Documentația de urbanism aferentă, a fost afişată spre consultare la sediul Primăriei Municipiului
Tulcea din strada Păcii, nr. 20 și pe site-ul instituţiei www.primariatulcea.ro (Servicii-UrbanismAnunțuri informare PUZ/PUD) în data de 22 martie 2022.
La dezbaterea publică este invitată să participe orice persoană interesată: persoane fizice şi/sau
juridice, organizaţii ale societăţii civile, organizaţii neguvernamentale, reprezentanţi ai instituţiilor
publice interesate, ai presei etc.
În scopul eficientizării organizării şi desfăşurării întâlnirii pentru dezbaterea publică a
documentației de urbanism, persoanele interesate sunt rugate să confirme participarea până marți, 19
aprilie 2022, ora 12:00, la adresa de e-mail contact@primariatulcea.ro ori la telefon 0240 511440, int.
235 cu menţionarea, dacă este cazul, a intenţiei de a prezenta verbal propuneri în cadrul dezbaterii
şi, în cazul asociaţiilor profesionale, a numărului şi numelui participanţilor.
Precizăm că timpul alocat prezentării verbale de propuneri este de maxim 10 minute/asociaţie
profesională sau, după caz, participant.

p. Primarul Municipiului Tulcea,
Nicolae-Florin BIBU, Administrator Public
Ing. Ancuța SIMILIU, Inspector

REDACTAT, Mariana Săgeată

str. Păcii, nr. 20, codul poștal 820033, tel: +40 0240-511 440,
fax: +40 0240-517 736, e-mail:contact@primariatulcea.ro, site: www.primariatulcea.ro
ISO 9001:2015 – Nr. Certificat: 203039/A/0001/UK/RO

