Consiliul Judeţean CONSTANTA
Primaria Comunei ISTRIA
Data anunţului: 23.12.2017

J U D E Ţ U L CONS T AN Ţ A
PR I MAC I A C O MU N E I I STRI A
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CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE
P U Z UNITATE AGROZOOTEHNICA
Parcela A 195/10/1 extravilan sat NUNTAŞI, comuna ISTRIA, judeţul Constanţa
Initiator/investitor:

NITU VICTORITA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA

Proiectant:
S.C. CARIATIDE S.R.L. cu sediul in Constanta, str. Pescarilor, nr. 40,
delegat pentru informarea si consultarea publicului din partea proiectantului arh. Sorin Mihai VATAMANIUC, tel /fax contact: 0241 837234

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVAŢII SI PROPUNERI
asupra documentelor expuse/disponibile în perioada 23.12. 2017 - 18.01. 2018
si in cadrul dezbaterii publice ce va avea loc in data 19.01.2018
Observaţiile sunt necesare in vederea punerii in dezbatere publica a propunerilor, stabilirea unei
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Etapele preconizate pentru consultarea publicului pana la aprobare:
1. Etapa de informare si consultare - realizata prin prezentul anunţ in perioada
20.12. 2 0 1 7 - 22.12. 2017.
2. Etapa implicării publicului in elaborarea propunerilor planului urbanistic zonal, in perioada
2 3 .12 .201 7-1 8.0 1.20 18 prin informarea publicului cu privire la rezultatele informării si
consultării si publicarea observaţiilor si sugestiilor publicului si a răspunsului la acestea in
termenul prevăzut de lege.
3. Etapa implicării publicului in etapa propunerii finale - in care, in urma parcurgerii tuturor
celorlalte opinii v o L fi elaborate variantele finale ale planului, ulterior intocmindu-se un
raport al informării si consultării publicului ce va face parte integranta din documentaţiile de
aprobare PUZ.
4. Etapa monitorizării implementării PUZ.
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului din cadrul structurii de
specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Constanta - POPESCU Maria către care pot fi
transmise comentarii, observaţii şi propuneri de luni până vineri între orele 9 .0 0 -1 2 .0 0 , la
tel. 0241 488 414.
Reprezentantul Primăriei Comunei Is tria - HERDEAN loan, tel. 0751 140228.
Observaţiile sunt necesare pentru dezbaterea publica si stabilirea unei versiunii finale a
planului urbanistic zonal.
Răspunsul la observaţiile transmise va fi afişat la sediul Primăriei, conform prevederi
legale.

