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Nr.           Din 

ANUNŢ 

Primăria oraşului Târgu Frumos, în conformitate cu prevederile Ordinului nr.2701 din 30 decembrie 

2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare 

şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de 

urbanism”, propune: 

Organizarea dezbaterii publice privind documentaţia de urbanism, aflată la faza de informare privind 

intenţia de elaborare Plan Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE CLĂDIRE CU FUNCŢIE DE COMERŢ, 

ÎMPREJMUIRE,ORGANIZARE DE ŞANTIER ŞI RACORDURI UTILITĂŢI, STRADA TUDOR 

VLADIMIRESCU, NR.11, ORAŞ TÂRGU FRUMOS”(FAZA I -ELABORARE PLAN URBANISTIC 

ZONAL)-intravilanul oraşului Târgu Frumos, strada Tudor Vladimirescu, nr.11, carte funciară nr.63830, 

număr cadastral 63830, judeţ IAŞI, beneficiar S.C Residence OMC Construct S.R.L. 

Dezbaterea publică va avea loc în data de  04.11.2022 , ora  11:00  , în sala de şedinţe, parter.                    

Documentaţia de urbanism aferentă, a fost afişată spre consultare la sediul Primăriei Oraşului Târgu 

Frumos din strada Cuza Vodă, nr.67 şi pe site-ul instituţiei www.primariatgfrumos.ro (Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului)                                           

La dezbaterea publică este invitată să participe orice perosoană interesată: persoane fizice şi/sau 

juridice, organizaţii ale societăţii civile, organizaţii neguvernamentale, reprezentanţi ai instituţiilor publice 

interesate, ai presei etc. 

În scopul eficientizării organizăriişi desfăşurării întâlnirii pentru dezbaterea publică a documentaţiei 

de urbanism, persoanele interesate sunt rugate să confirme participarea până pe  02.11.2022, ora  15:00 , la 

adresa de e-mail  secretariat@primariatgfrumos.ro ori la telefon 0232/710.906, cu menţionarea, dacă este 

cazul, a intenţiei de a prezenta verbal propuneri în cadrul dezbaterii şi în cazul asociaţiilor profesionale, a 

numărului şi numelui participanţilor. 

Precizăm că timpul alocat prezentării verbale de propuneri este de maxim 10 minute/asociaţie 

profesională sau, după caz , participant.  

 

 

 

 

   PRIMAR, 
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Serviciul Tehnic 
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Arhitect șef, 
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