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ANUNȚ PUBLIC 
 

 Primăria Orașului Șimleu Silvaniei anunță elaborarea a unui Plan Urbanistic Zonal 

(PUZ): ,,Schimbare de destinație din zonă industrială în zonă pentru locuințe colective max. 

P+3 și schimbare destinație clădire existentă din sediu social P+3 în clădire pentru locuințe, 

în localitatea Șimleu Silvaniei”, amplasat în intravilan loc. Șimleu Silvaniei, str. Castanilor, 

nr. 2,  jud. Sălaj, terenuri proprietate SC Consilva SA, înscrise în CF. nr.  55353, 55354, 

55355 ȘIMLEU SILVANIEI în suprafață totală de 12.792,00 m².  

Inițiator/beneficiar PUZ: SC CONSILVA S.A. cu sediul în Șimleu Silvaniei, str. 

Castanilor, nr.2,  jud. Sălaj, telefon 0745 393 139. 

Conform PUG Șimleu Silvaniei terenul este situat în intravilanul orașului Șimleu 

Silvaniei, unitatea teritorială de referinţă ID54: zonă industrială şi de depozitare. 

Documentele aferente propunerilor P.U.Z. pot fi consultate la sediul Primăriei, 

Serviciul urbanism în zilele de luni, marți, vineri între orele 10,00-12,00, sau pe site-

ul Primăriei Orașului Șimleu Silvaniei (www.simleusilvaniei.ro – Urbanism și 

amenajarea teritoriului). Persoană de contact: arhitect-șef Perșe Adina. 

Observațiile și sugestiile cetățenilor privind această investiție se pot depune la 

registratura Primăriei Șimleu Silvaniei, până la data de 08.01.2021.  

Dezbaterea publică va avea loc în data de 12.01.2021 la ora 15.00 în sala de 

ședințe a Primăriei orașului. 

În vederea organizării dezbaterii publice și pentru a se respecta măsurile de 

distanțare fizică în contextul prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-

19, cetățenii interesați să participe la această dezbatere publică sunt rugați să își 

anunțe prezența printr-o adresă depusă la registratură până în data de 06.01.2021. 

Persoanele care nu-și vor anunța prezența nu vor putea să participe la ședința publică. 
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Răspunsurile la observațiile, opiniile și sugestiile depuse se vor publica pe site-

ul Primăriei Orașului Șimleu Silvaniei(www.simleusilvaniei.ro – Urbanism și 

amenajarea teritoriului) până la data de 20.01.2021. 

Propunerile acceptate în urma observațiilor, opiniilor și sugestiilor cetățenilor 

vor fi incluse în documentația de elaborare PUZ. 

Etapele următoare preconizate sunt: etapa aprobării planului și monitorizarea 

implementării PUZ.  

 
                        Primar,                                             Arhitect-Șef, 
          Septimiu-Cătălin Țurcaș                                Perșe Adina         
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