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ANUNȚ PUBLIC 
 

 Primăria Orașului Șimleu Silvaniei anunță elaborare Plan Urbanistic Zonal (PUZ): 

,,INTRODUCERE ÎN INTRAVILANUL LOCALITĂȚII ȘIMLEU SILVANIEI CU 

DESTINAȚIA PARC FOTOVOLTAIC ȘIMLEU 2”, amplasat în extravilanul oraș Șimleu 

Silvaniei, jud. Sălaj, terenuri proprietate privată înscrise în CF.  Cu nr.  cadastrale 54385, 

54546, 52062, 52061, 50986, 50987, 50988, 54423, 52063, 54335, 54322, 55935.  

Inițiator PUZ: SC Green Energy Vision SRL, cu sediul în municipiul Constanța, b-

dul Mamaia, nr. 175, etaj 4, camera 11. 

Elaborator PUZ: Marcu Alina Bianca Studio de Arhitectură SRL, cu sediul în 

Zalău, str. Lt. Col. Teofil Moldoveanu, nr. 3, jud. Sălaj. 

 Amplasamentul destinat viitoarei investiții se localizează în zona UAT – Șimleu 

Silvaniei în partea de sud a localității în zona cunoscută sub numele ,,Tarla Bronth” și are în 

vecinătate în partea de sud localitatea Huseni, iar în partea de est localitatea Bic. 

       Proiectul constă în instalarea și exploatarea panourilor fotovoltaice și a sistemelor de 

stocare energie electrică. Panourile fotovoltaice vor debita energie electrică în rețeaua 

colectoare proprie după care, prin intermediul unor posturi de transformare și a unei stații de 

transformare se va face conectarea la rețeaua electrică națională existentă în zonă. 

 Schimbarea zonei funcționale din teren arabil în extravilan în Idn - INDUSTRIE 

NEPOLUANTĂ - PRODUCȚIE DE ENERGIE ELECTRICĂ.  

Documentele aferente propunerii de elaborare 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, 

consilier asistent serviciul urbanism Pisek Ianca-Bianca. 
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Observațiile și sugestiile cetățenilor privind această investiție se pot depune la 

registratura Primăriei Șimleu Silvaniei, până la data de 18.05.2022. 

Dezbaterea publică va avea loc în data de 23.05.2022 la ora 12.00 în sala de 

ședințe a Primăriei orașului. 

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 27.05.2022. 

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, 
                    Mihai-Cristian Lazar                                          Perșe Adina         
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