
PRIMARIA ORAŞULUI SE APROBA 

CHISINEU CRIS P R I M A R 

Comp.Urbanism si Amenajarea Teritoriului 

Hr.\i\2( àmOSAl 2019. 

PROCES VERBAL 

de afişare a anunţurilor privind elaborarea propunerilor preliminare de 
documentaţii de urbanism 

Subsemnata Goina Mihaela Anda, referent in cadrul 
Compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului al Primăriei oraşului 
Chisineu Cris, am afişat azi 5 Decembrie 2019 in holul de la parterul primăriei 
oraşului anunţul privind elaborarea propunerilor preliminare pentru 
documentaţia de urbanism : P.U.Z. si R.LU. aferent pentru "ZONA PRESTĂRI 
SERVICII" in intravilanul oraşului Chisineu Cris, strada Gării, F.N. - iniţiator 
S.C. UNIVERSAL CRIS S.R.L 

Referent urbanism 

Goina Mihaela Anda 



PRIMARUL ORAŞULUI CHISINEU CRIS 

Anunţa publicul,autoritatile interesate si proprietarii terenurilor din 
zona despre elaborarea propunerilor preliminare de PUZ si RLU pentru „ 
ZONA PRESTĂRI SERVICII" in intravilanul oraşului Chisineu-Cris, strada Gării, 
F.N.,de către investitorul S.C.UNIVERSAL CRIS SRL cu sediul in oraşul 
Chisineu-Cris,strada Cuza Voda, nr.l,proprietarul terenului in suprafaţa de de 
10528 mp,teren situat pe teritoriul administrativ al oraşului Chisineu Cris,in 
intravilanul localitatn,strada Gării, F.N.,identificat prin C.F. nr.301096 
Chisineu Cris si nr.cad.301096. 

Se intenţionează ca prin Planul Urbanistic Zonal sa se propună realizarea 
unei investiţii care sa cuprindă următoarele categorii de lucrări: 

ZONA PRESTĂRI SERVICII 

Publicul este invitat sa consulte documentaţia privind propunerile 
preliminare pentru PUZ: "ZONA PRESTĂRI SERVICII" si sa transmită 
observaţii,comentarii sau sugestii asupra acestor propuneri la sediul 
Primăriei Chisineu Cris, in perioada 05.12.2019. - 30.12.2019. 

Răspunsurile la aceste observaţii sau sugestii se vor posta si afişa in 
maxim 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului, pe site-ul 
propriu si la sediul primăriei. 

Se organizează întâlnire cu locuitorii - proprietarii terenurilor din zona si 
cei interesaţi, in data de 10.01.2020., ora lO.oo la sediul Primăriei oraşului 
Chisineu Cris, str.lnfratirii, nr.97. 

Persoanele responsabile cu informarea si consultarea publicului sunt: 

GOINA MIHAELA ANDA - responsabil cu urbanismul - tel.0257 

350098 

TAPOS ADELINA - responsabil cu relaţii publice - tel.0257 350098 

Ec.GHEORG 



PRIMARUL ORAŞULUI CHISINEU CRIS 

Anunţa publicul.autoritatile interesate si proprietarii 
terenurilor din zona despre elaborarea propunerilor 
preliminare de PUZ şi RLU pentru " ZONA PRESTĂRI SERVICII" 
in intravilanul oraşului Chisineu Cris,strada Gării F.N. 
de către investitorul S.C. " Universal Cris " S.R.L. 
cu sediul in oraşul Chisineu Cris, strada Cuza Voda nr.l, 
proprietarul terenului in suprafaţa de 10528 mp, 
teren situat pe teritoriul administrativ al oraşului Chisineu Cris, 
in intravilanul localităţii, strada Gării F.N., 
identificat prin C.F.nr.301096 Chisineu Cris si nr.cad. 301096. 
Proiectantul PUZ este SC L&amp;C TOTAL PROIECT SRL. 

Publicul este invitat să consulte documentele privind propunerile PUZ şi să transmită observaţii şi sugestii 
asupra acestor documente la sediul Primăriei Chişineu-Criş, în perioada 05.12.2019-30.12.2019 
Se organizează dezbatere publică în data de 10.01.2020, ora 10,00 la sediul Primăriei oraşului Chisineu Cris, str.lnfratirii nr.97. 

Răspunsurile la observaţiile şi sugestiile transmise precum şi rezultatele informării şi consultării se vor posta pe sit-ul primăriei 
şi afişa la sediul acesteia în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare. 
Persoanele responsabile cu informarea si consultarea publicului sunt: 
Goina Mihaela Anda - responsabil cu urbanismul -tel.0257 350098 si 
Tapos Adelina - responsabil cu relaţii publice - tel.0257 350098 

P R I M A R 
Gheorghe Burdan 


