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Intenție de elaborare Plan Urbanistic Zonal în scopul: CONSTRUIRII UNEI CASE DE VACANȚĂ 
 

 
 

Argumentare: inițiatorul propune reglementarea prin Plan Urbanistic Zonal a unui teren în vederea construirii unei 

case de vacanță pe strada 1 Decembrie 1918 (segment din D.A.F. Lomaș), nr. f.n., în Municipiul Toplița, județul Harghita. 
Inițiatori: TRUȚA Dorina Mirela, cu domiciliul în județul Harghita, municipiul Toplița, str. Sportivilor, bl. I, sc.3, 

ap.9. 
 

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare a 

Planului Urbanistic Zonal: CONSTRUIRE CASE DE VACANȚĂ. 

în perioada 27.01.2023 – 20.02.2023 
Persoane responsabile cu informarea si consultarea publicului:  

KALAPÁCS Zsolt, adresa Primăria Municipiului Toplița, str. Nicolae Bălcescu, nr. 14, cam.205,   

cod postal: 535700, Toplița, județul Harghita, tel.: 0266-341871 -int. 250, 

e-mail:urbanism@primariatoplita.ro 

GÁLL Vilmos János, tel.:0722640185, e-mail: trutamirela000@gmail.com 

Observațiile sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare și în vederea elaborării avizului de 

oportunitate. 

Răspunsul la observații vor fi transmise în scris. 

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului: 
- Etapa pregătitoare: informarea cu privire la intenția de elaborare: anunț public afișat la sediul Primăriei 

Municipiului Toplița si publicat pe site-ul web al Primăriei Municipiului Toplița, anunțuri pubicate în ziare locale, expunere 

panouri de informare, termen 25 zile. 

- Etapa elaborării propunerilor: anunț public afișat la sediul Primăriei Municipiului Toplița si publicat pe site-ul web al 

Primăriei Municipiului Toplița, anunțuri pubicate în ziare locale, expunere panouri de informare, termen 30 zile. 

- Etapa aprobării Planului Urbanistic Zonal: Informarea și consultarea publicului în etapa de aprobare a PUZ se face 

conform prevederilor legale în vigoare, privind asigurarea transparenței decizionale în administrațiapublică, respectiv asigurarea 

liberului acces la informațiile de interes pubic. În acest context plansele de reglementări urbanistice, raportul de specialitate, 

raportul consultării populației și hotărârea de consiliuprivind aprobarea PUZ, vor fi publicate pe pagina de internet a primăriei 

termen de 30 zile 
 

             Data anunțului :26.01.2023                                                                                           Referent de specialitate ,          

                                                                                               KALAPÁCS Zsolt 
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