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COMPARTIMENT URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI
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Nr. 881/14.02.2022

ANUNŢ
privind etapa elaborarii propunerilor P.U.Z. si R.L.U. –„Construire hala

depozitare şi împrejmuire 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),

ANUNŢĂM demararea Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor P.U.Z. şi R.L.U. aferent, de informare şi
consultare a publicului cu privire la documentaţia:
Plan Urbanistic Zonal - „Construire hala depozitare şi împrejmuire teren”
Amplasament: nr. cadastral 61075, sat Sarata, str. Primaverii, comuna Sarata, judetul Bacau (extravilan);
Beneficiar: VARGA MIHAI si VARGA FELICIA
Proiectant: B.I.A. BEURAN EUGENIA, mun. Bacau, jud. Bacau.
Sef proiect: carh. Beuran Eugenia.

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Primăria Comunei Sarata cu sediul in str. Statiunii, nr. 38, sat
Sarata, comuna Sarata, judetul Bacau, sau pe adresa de e-mail comuna.sarata@bc.e-adm.ro, până la data
10.03.2022.

Consultarea documentaţiei poate fi făcută la sediul administraţiei publice, Primaria Comunei Sarata –
Compartiment urbanism si amenajarea teritoriului, în perioada 14.02.2022 – 10.03.2022, orele 8:00 – 16:00
(luni – joi) si orele 8,00 – 14,00 (vineri) sau pe site – ul www.comuna-sarata.ro.

Întâlnirea cu proiectantul va avea loc la sediul Primariei Comunei Sarata – Compartiment urbanism si
amenajarea teritoriului - cam. Agricol, în data de - .

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.

PRIMAR,
Argatu Irina

Compartiment Urbanism și Amenajare Teritoriu
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