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Data publicării:23 februarie 2017                                                                                                                       DE ACORD 

Nr.     1067        /23.02.2017                                                                                                                                   PRIMAR, 
                                                                                                                                                  SOVREA NICOLAE 
Anunţ privind consultarea publicului în etapa elaborării propunerilor preliminare privind Planul Urbanistic Zonal şi 

Regulamentul Local de Urbanism elaborate pentru RECONVERSIE U.T.R. IN VEDEREA CONSTRUIRII 

UNEI HALE DE PRODUCTIE 
 

În conformitate cu prevederile H.C.J. nr. 61/2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în 

elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului“ aducem la cunoştinţă vecinilor şi publicului interesat 

de a veni cu eventuale observaţii şi sugestii asupra propunerilor preliminare ale Planului Urbanistic Zonal pentru   

RECONVERSIE U.T.R. IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI HALE DE PRODUCTIE   , pe terenul 

proprietate privată a S.C. PARAT RO S.R.L., identificat prin C.F.  nr. 53645 -Albesti , nr. cadastral 53645  şi face parte din 

categoria de folosinţă curţi-construcţii. 

Publicăm azi 23.02.2017 pe site-ul Primăriei comunei Albesti la adresa: www.comunaalbesti.ro, secţiunea Informaţii cetateni, 

subsecţiunea Consultare publică, în presa locală şi afişăm la sediul primăriei datele de identificare ale obiectivului, conform  

tabelului următor: 

 

 

 

 

PRIMARIA COMUNEI ALBESTI 

Data anuntului : 23.02.2017 

 

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR 

PRELIMINARE DE ELABORARE A DOCUMENTATIEI  

P.U.Z. SI R.L.U. –ETAPA a II-a 

 

Denumirea obiectivului de investitii: 

P.U.Z. –Plan Urbanistic Zonal –“ RECONVERSIE U.T.R. IN 

VEDEREA CONSTRUIRII UNEI HALE DE PRODUCTIE   “ pe 

strada Baratilor, nr. 8 A, localitatea Albesti, judetul Mures 

 
Beneficiar: S.C. PARAT RO S.R.L. , cu sediul in comuna Albesti, 

strada Baratilor, nr. 8 A, judetul Mures; 

 

Proiectant general: S.C. ARHITECTON S.R.L. , cu sediul in loc. 

Tirgu-Mures, str. Revolutiei, nr. 22, jud. Mures, tel: 0265-217822; 

 

Sef proiect : arhitect Kovacs Angela  

 

 

 

 

 

 

 

PROPUNERE 

 

Documentatia solicita extinderea U.T.R. –U.I.D. – Zona 

unitatilor industriale /de depozitare pe intreg terenul apartinand 

S.C. PARAT RO S.R.L. pentru construirea unei hale noi  de 

productie , cu denumirea U.I.D. / Zona unitatilor industriale . 

Incinta S.C. CAMBUS S.A. ramane in U.T.R. CC2 –Cai de 

comunicatie rutiere. 

Se solicita urmatoarele derogari de la regulamentul aprobat , 

datorita carora s-a considerat ca denumirea functionarii se 

poate particularize cu U.I.D. /a 

1) Aliniament adaptat la situatia terenului; 

2) Inaltimea maxima 20 m; 

3) Distantele fata de limitele laterale si posterioare minim 

2,00 m; 

4) POT max=80%; 

5) CUT max=1,5. 

 

Bilantul  teritorial propus:  

-terenul studiat are suprafata totala S t= 9087 mp; 

-suprafata construita desfasurata existenta= 4700 mp; 

-suprafata construita  existenta                  = 4330 mp 

 -suprafata construita desfasurata propusa= 5830 mp; 

-accesul si parcarea vehiculelor se va face in continuare prin 

imobilul vecin cu CF 4000 , proprietatea S.C. CAMBUS S.A. 

POT propus :  80%                                            CUT propus: 
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POT existent=47.65% 

 

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri asupra documentelor disponibile la Primăria comunei Albesti, str. 

Lunga, nr. 123, jud. Mures, Compartimentul Urbanism  în perioada 27.02.2017 – 8.03.2017, între orele 08.00 – 15.00. 

Publicul este invitat să participle la: consultarea documentaţiei şi formularea sugestiilor (în scris) în perioada 27.02.2017 -

8.03.2017 la sediul Primăriei comunei Albesti, str. Lunga, nr. 123, jud. Mures, Compartimentul Urbanism  , între orele 08.00 – 

15.00 de luni pana vineri. 

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA PREZENTAREA ŞI DEZBATEREA PROPUNERILOR PLANULUI 

ASTFEL: 
- dezbaterea publică la sediul Primariei comunei Albesti, str. Lunga, nr. 123, jud. Mures, Compartimentul Urbanism  în data – 

9.03.2017, orele 12,00.. 

              Consultarea primei versiuni a planului P.U.Z. pentru obţinerea avizului de mediu s-a realizat şi la sediul A.P.M. Mures , 

din Tirgu –Mures, str. Podeni, nr. 10, începând cu data de 15.12.2016-20.12.2016. 

Observaţiile sunt necesare în vederea finalizării elaborării P.U.Z Răspunsul la observațiile transmise va fi pus la dispoziția 

publicului prin publicare pe pagina de Internet a Primăriei comunei Albesti, la adresa www.comunaalbesti .ro, secțiunea 

Informații publice,subsecțiunea Consultare publică, în termen de 10 zile de la încheierea termenului de primire a observațiilor și 

propunerilor. 

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: ing. Murea Steluta , responsabil urbanism , tel. 0265/778001, int. 

12 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentul de Urbanism 

Ing. Murea Steluta  

. 
Întocmit 2ex/Murea Steluta 
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