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ANUNŢ
privind intentia de elaborare P.U.Z. – „Construire hala depozitare si imprejmuire

teren”

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea
Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului şi de urbanism, a H.C.L. Sarata 51/2011, privind aprobarea „Regulamentul Local
privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului
comunei Sarata, judetul Bacau”, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul (actualizată),

VARGA MIHAI si VARGA FELICIA, solicita demararea procesului de informare si
consultare a publicului in elaborarea Planului Urbanistic Zonal si RLU aferent - ETAPA PREGĂTITOARE
- ANUNTAREA INTENTIEI DE ELABORARE A P.U.Z., pentru proiectul :„Construire hala
depozitare si imprejmuire teren”

Amplasament: nr. cadastral 61075, sat Sarata, str. Primaverii, comuna Sarata, judetul Bacau (extravilan);
Beneficiari: VARGA MIHAI si VARGA FELICIA
Proiectant: B.I.A. BEURAN EUGENIA, mun. Bacau, jud. Bacau.

In perioada 27.01.2022 – 11.02.2022, publicul poate sa consulte documentatia si sa-si
exprime opinia, in scris, privind intentia de elaborare P.U.Z., la Primaria comunei Sarata – Compartiment
urbanism si amenajarea teritoriului si compartiment Registratura, cu sediul in str. Statiunii, nr. 38, sat Sarata,
comuna Sarata, judetul Bacau, in intervalul orar destinat preluarii documentelor , orele 08 :00 – 16:00 (luni –
joi) si 08:00 – 14:00 (vineri) sau pe adresa de e-mail comuna.sarata@bc.e-adm.ro. Observatiile/sugestiile vor
fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z. – ului.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat
observatii/sugestii, in intervalul 21.12.2021 – 05.01.2022.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: Filip Alexandru Constantin,
referent in cadrul Compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului – Primaria comunei Sarata, tel.
0234214866, e-mail: comuna.sarata@bc.e-adm.ro.
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