ANUNŢ PUBLIC
In etapa 2 de elaborare a propunerilor de PUZ
Primarul oraşului Chisineu Cris ,anunta publicul,autoritatile interesate si proprietarii
terenurilor din zona despre elaborarea
propunerilor de Plan Urbanistic Zonal si
Regulamentului Local de urbanism pentru " FUNCŢIUNI MIXTE : AGREMENT SI
SPORT, PISCICULTURA, SERVICII,LOCUIRE si PASAJ LA NIVEL Km 38+000
LINIA CF 328 ARAD - ORADEA"
Beneficiarul P.U.Z. -ului este S.C. "MASCHIO GASPARDO ROMÂNIA
S.R.L.",proprietar al terenului in suprafaţa de 25400 mp.,teren situat pe teritoriul
administrativ al oraşului Chisineu Cris, in intravilanul si extravilanul localităţii, identificat prin
C.F.nr.302401 Chisineu C r i s ,nr.top.l980/l/2; C.F.nr.303694 C h i s i n e u Cris,nr.cad.
303694 si C.F.nr.303870 Chisineu Cris,nr.cad.303870.
Proiectantul P.U.Z. -ului este S.C PRO ARHITECTURA S.R.L ,arhitect Doriana Balogh
,cu sediul in municipiul Arad ,str.Ion Alexandru nr.l5,tel.0357 430030 .
Se intenţionează ca prin Planul Urbanistic Zonal sa se propună realizarea unei investiţii care
sa cuprindă următoarele categorii de lucrări :
1. Funcţiune dominanta : agrement si sport,alte categorii functionale-servicii
turism/locuinţe de serviciu
2. Producţie piscicola si anexe aferente :helestee si anexe
3. C a i de comunicaţie inclusiv racord la D.N.79 A r a d - Oradea
4. Spatii verzi amenajate si neamenajate
Publicul este invitat sa consulte documentele privind propunerile de P.U.Z. si sa
transmită observaţii si sugestii asupra acestor documente la sediul Primăriei oraşului
Chisineu Cris, in perioada 04.02.2015 - 24 .02. 2015
Se organizează dezbatere publîca,ca metoda de consultare, în data de 25.02.
2015,ora 10,00 la sediul Primăriei oraşului Chisineu Cris str.Infratiriî nr.97.
/

Răspunsurile la observaţiile si sugestiile transmise,precum si rezultatele informării si
consultării se vor post ape site-ul primăriei si afişa la sediul acesteia in termen de 15 zile
de la încheierea perioadei de consultare.
Persoanele responsabile cu informarea si consultarea publicului s u n t :
Brandas Danut - responsabil cu urbanismul - tel.0257 350098 si
Tripa Simona - responsabil cu relaţii publice - tel.0257 350098
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