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ANUNȚ 
 

 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.163/18.06.2014, privind aprobarea 

“Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de 

urbanism și amenajarea teritoriului”, aducem la cunoștință vecinilor de teren și publicului 

interest, posibilitatea de consultare a propunerilor din documentația de urbanism Plan 

urbanistic zonal “ELABORARE P.U.Z. –Parcela A2048/1-A2048/2, str.Mareșal Averescu, 

Parcela V2040”, comuna Valu lui Traian, județul Constanța. 

 Inițiator: SC ANDRA INTERNATIONAL, cu domiciliul în Com.Valu lui Traian, 

str.Calea Dobrogei, nr.2260A, județul Constanța,   

 Elaborator: SC R.D.P. ARHITECTS SRL – Persoană responsabilă din partea 

proiectantului: Arh.Dumitru-Radu Popescu – tel: 0723528169. 

 

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII ȘI PROPUNERI 

asupra documentelor expuse/disponibile la sediul Primăriei Comunei Valu lui Traian, 

str.Primăriei, nr.1, Comuna Valu lui Traian, jud.Constanța 

În perioada 05.12.2022-29.12.2022 

 

 PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA: 

 Consultarea documentației aferente PUZ-ului și poate transmite observații la sediul 

autorității publice competente cu aprobarea PUZ, în scris pe adresa de e-mail: 

urbanismvaluluitraian@gmail.com. 

 Persoanele interesate pot participa la dezbaterea publică privind consultarea 

asupra propunerilor preliminarii ale planului urbanistic zonal, dezbatere ce va avea loc 

în data de 30.12.2022, ora 10:00, la sediul Primăriei Comunei Valu lui Traian, 

str.Primăriei, nr.1, județul Constanța. 

 Prezentarea propunerilor va fi susținută de către elaboratorul documentației de 

urbanism supusă dezbaterii. 

 Răspunsul la observațiile și sugestiile transmise precum și rezultatele informării și 

consultării vor fi puse la dispoziția publicului prin afișarea la sediul Primăriei Comunei Valu 

lui Traian conform dispozițiilor legale. 

 Persoanele responsabile cu informarea și consultarea publicului din partea: 

 Primăriei Comunei Valu lui Traian: Arh.Șef Emin Gemur și Inspector Brăilescu Ana-

Maria, tel:0241/231006. 

 Proiectantului general: Arh.Dumitru-Radu Popescu, care pot fi consultate la numerele 

de telefon menționate mai sus, de luni până vineri între orele 09:00-12:00. 
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