JUDETUL CONSTANTA
COMUNA LUMINA
Data anunţului: 10.09.2020
ANUNT PUBLIC
INTENŢIE DE ELABORARE
Plan Urbanistic Zonal _PUZ_ ASEZAMINT MONAHAL ”MANASTIREA
VACARESTII NOI”, CENTRU DE RECUPERARE MEDICALA P+1-2ETAJE SI
LACAS DE CULT ORTODOX PARTER INALT
Initiator: ” FUNDATIA MEDICALA SFANTUL IOAN MAXIMOVICI DE SAN
FRANCISCO” , cu sediul în municipiul Constanta, cod poştal 900552, bd. Mamaia,
nr. 224, parter, camera 11, judetul Constanta
Proiectant: BIACOSTELSCHIOPULET - arh. COSTEL SCHIOPULET - tel:
0722 326 756
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII asupra
documentelor expuse/disponibile la sediul PRIMĂRIEI Comunei LUMINA, în
perioada perioada 10.09.2020 – 05.10.2020, între orele: 9,00 – 12,00 si sa participe la
Dezbaterea publică ce va avea loc în data 05.10.2020, ora 10;
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA:
-Elaborarea propunerilor, a alternativelor şi opţiunilor preferate, astfel încât sã
fie preîntâmpinate eventuale dezacorduri sau contestãri;
-publicul poate transmite comentarii, observaţii şi propuneri cu privire la
elaborarea documentaţiei de urbanism în perioada, de maximum 25 de zile de la data
afişării prezentului anunţ.
-Dezbaterea publică ce va avea loc în data 05.10.2020, ora 10 la Sala de
Sedinte din cadrul Primariei Comunei LUMINA. În cadrul acestei dezbateri, se vor
discuta propunerile cu privire la elaborarea documentaţiei de urbanism, unde cei
prezenţi pot formula opinii, propuneri, al căror conţinut va putea fi dezbatut în cadrul
şedinţei.
Răspunsul la observaţiile transmise va fi pus la dispoziţia publicului prin
afişare la sediul Primăriei, conform dispoziţiilor legale.
-Persoana responsabilã cu informarea şi consultarea publicului din cadrul
structurii de specialitate: din cadrul Consiliului Judetean Constanta – d-na Maria
Popescu cãtre care pot fi transmise comentarii, observaţii şi propuneri de luni până
vineri între orele 9,00 – 12,00, tel. 0241 48 84 14.
-Reprezentantul Primariei comunei Lumina: d-na Valentina Micu - Blanaru tel: 0241 25 18 28;
Observatiile sunt necesare pentru dezbaterea publica si stabilirea unei versiunii
finale a planului urbanistic zonal.
-Titular proiect ” FUNDATIA MEDICALA SFANTUL IOAN MAXIMOVICI DE
SAN FRANCISCO” reprezentata de PREOT IUSTIN – 0741 932 070 in zilele de luni vineri, orele 09,00 - 12,00, la urmatoarea adresa – Mun. Constanta, bd. Mamaia, nr.
nr. 224, parter, camera 11 judetul Constanta,
Raspunsul la observatiile transmise va fi afisat la sediul Primariei, conform
prevederi legale.

