ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
ORAȘUL ŞIMLEU SILVANIEI
PRIMĂRIA
STR. LIBERTĂŢII, NR. 3,
TELEFON 0260-678622, FAX 0260-679220
www.simleusilvaniei.ro
e-mail: primaria_simleu@yahoo.com
NR. 9309 din 03.06.2022

ANUNȚ PUBLIC
Primăria Orașului Șimleu Silvaniei anunță elaborarea Plan Urbanistic Zonal
(PUZ): ,,INTRODUCERE ÎN INTRAVILANUL LOCALITĂȚII PUSTA, ORAȘUL
ȘIMLEU SILVANIEI, ÎN SCOPUL REGLEMENTĂRII URBANISTICE PENTRU ZONA
DE LOCUINȚE INDIVIDUALE”, amplasat în extravilanul oraș Șimleu Silvaniei, sat.
Pusta, jud. Sălaj, teren proprietate privată înscris în CF. nr. 52519.
Inițiator PUZ: Tulbure Ionuț-Claudiu și Tulbure Ionula-Paula, cu domiciliul în
Șimleu Silvaniei, loc. Pusta, nr. 6/A, jud. Sălaj.
Elaborator PUZ: Marcu Alina Bianca Studio de Arhitectură SRL, cu sediul în
Zalău, str. Lt. Col. Teofil Moldoveanu, nr. 3, jud. Sălaj.
Conform situației existente, amplasamentul este delimitat la sud-vest de drumul comunal
DC 96, la nord-vest teren agricol, la sud-est teren agricol, la nord-est canal desecare.
Se propune schimbarea zonei funcționale prin introducere teren extravilan arabil în
intravilan cu funcțiunea de zonă de locuit și funcțiuni complementare.

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.
Observațiile și sugestiile cetățenilor privind această investiție se pot depune la
registratura Primăriei Șimleu Silvaniei, până la data de 22.06.2022.
Dezbaterea publică va avea loc în data de 23.06.2022 la ora 12.00 în sala de
ședințe a Primăriei orașului.
Răspunsurile la observațiile, opiniile și sugestiile depuse se vor publica pe siteul Primăriei Orașului Șimleu Silvaniei (www.simleusilvaniei.ro – Urbanism și
amenajarea teritoriului) până la data de 30.06.2022.

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.
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