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ANUNT PRIVIND ETAPA DE ELABORARE PUZ –
ÎNFIINŢARE SERVICE AUTO
SANDU MARIAN DANIEL – INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
Primaria comunei Balaciu anunta etapa de elaborare a planului urbanistic zonal pentru
stabilirea conditiilor de amplasare a unei ,, ÎNFIINŢARE SERVICE AUTO SANDU MARIAN
DANIEL – INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
Zona studiata se află în intravilanul satului Balaciu , str. Eroii Miu nr.18A, NC 21339,CF
21339, are acces in str. Eroii Miu. , invecinandu-se la nord- str. Pitisteanu la sud şi est cu Sandu
Stefan, la vest-str. Eroii Miu.
Prin planul urbanistic zonal initiat de Sandu Marian Daniel- Întreprindere individuală, se
propune construirea unui service auto.
In interior se va construi o hala metalică cu suprafaţa de 100 mp , cu dimensiunile de
12x8,33 m.Faţă de marginile terenului, amplasarea construcţiei se doreste a se face după cum
urmează:13,81 m faţă de limita de proprietate de la nord, 7,69 m faţă de limita de proprietate de
la vest, la str. Eroii Miu, de unde se face şi accesul pietonal şi auto la teren, 2,00m faţă de limita
de proprietate din sud şi respectiv est.
Regimul de inaltime al cladirilor nu va depasi 10,00 m, iar POT max. - 50% ,CUT max.-0,5
Observatiile vor putea fi transmise : in perioada 28.09.2018-13.10.2018.
Publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare
PUZ la sediul Primariei Balaciu – comp. urbanism, in intervalul orar 8.00-16.00.
Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este domnul Trandafir
Alexandru Viorel-secretar uat, telefon 0243/261244, e-mail: primaria@balaciu.ro
Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat
observatii/sugestii,

p. Comp. urbanism
Alexandru Viorel Trandafir

