
PRIMARIA BREZOI 
JUDETUL VALCEA 
NR.3509 din 08.06.2021 

RAPORTUL INFORMARll SI CONSULT ARII PUBLICULUI 
cu privire la elaborarea P.U. Z. - INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN. 

Document elaborat in conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 201 O, 
emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, pentru aprobarea Metodologiei 
de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor 
de amenajarea teritoriului si de urbanism. 

Obiect: informarea si consultarea publicului interesat cu privire la propunerile de Plan 
Urbanistic Zonal , "- INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN SI CONSTRUIRE 

PENSIUNE D+P+M, ANEXE , BAZINE PISCICOLE,BAZIN VIDANJABIL SI 
IMPREJMUIRE . 

,",inainte de transmiterea documentatiei pe circuitul tehnic de avizare. 

Beneficiar: Enescu Dragos Marcel. 
Amplasament: Oras Brezoi, punct „ Pe Vale Vultureasa", nr. CF 36682, 

jud. Valcea 

Proiectant: S.C . ARHISPACE S.R.L., cu sediul in judetul Valcea, localitatea 
Ramnicu Valcea 

Procesul de informare si consultare a publicului s-a desfasurat in conditiile legii, 
debutand cu afisarea la sediul unitatii a anuntului si a documentatiei aferente PUZ-ului. 

Acte eliberate de unitatea administrativ-teritoriala. 
- Certificat de urbanism nr. 25 din 18.02.2021. 

A. Detalii privind tehnicile si metodele utilizate de solicitant pentru a informa 
si consulta publicul, inclusiv: 

1. Datele si locurile tuturor intalnirilor la care cetatenii au fost invitati sa dezbata 
propunerea solicitantului: 

ETAPA DE CONSULTARE A PUBLICULUI :20.05.2021 - 07.06.2021 

Continutul anuntului afisat la sediul unitatii: 



Nr~l50 din 19.05.2021 

ROMÂNIA 
ORAŞUL BREZOI, JUDEŢUL VÂLCEA 

Strada Lotrului, nr. 2, Telefon/ fax: 0250/778240 
e-mail: primaria_oras_brezoi@yahoo.com 

www.primariabrezoi.ro 
CIF : 2541894 

ANUNT PUBLIC 
INTENTIE DE ELABORARE PUZ 

AMPLASAMENT: Oras Brezoi, punct „ Pe Vale Vultureasa", nr. CF 36682, 
jud. Valcea 
INITIATOR : Enescu Dragos Marcel. 
ARGUMENT ARE : PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ )- INTRODUCERE 
TEREN IN INTRAVILAN si construire pensiune D+P+M, anexe, bazine piscicole 
, bazin vidanjabil si împrejmuire. 

Primaria Brezoi aduce la cunostinta publicului interesat intentia de 
elaborare P.U.Z. - INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN si construire 
pensiune D+P+M, anexe, bazine piscicole, bazin vidanjabil si împrejmuire. 

Documentatia se poate consulta în zilele de luni; marti; miercuri; joi intre 
orele 830

- 1430 si vineri 9°0 -14, la Primaria Brezoi - str. Lotrului, nr. 2 sau pe 
site-ul primariei - sectiunea informatii publice 

Publicul este invitat sa transmita observatii sau propuneri privind intentia de 
elaborare PUZ in perioada -20.05.2021 - 07.06.2021 la Primaria Brezoi sau pe 
e-mail - brezoi@vl.e-adm.ro 

In functie de sugestiile primite, se va organiza o dezbatere publica <lupa 
încheierea perioadei de transmitere a sugestiilor si observatiilor. 

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului - Miu Victorita , 
tel 0746216267 

Publicat în data de 20.05.2021 


