
Municipiul Timişoara, Instituţia Arhitectului Şef  
Data  anunţului: ………………………………………… 
CONSULTARE ASUPRA 

PROPUNERILOR PRELIMINARE 

PLAN URBANISTIC de DETALIU 
 

Denumire : CONSTRUIRE  
Hala prestări servicii şi depozitare 

Amplasament :          Timişoara 
Str. STEFAN  PROCOPIU, Nr.4, 

Iniţiator: S. C. AUTO LCD S.R.L. 
Elaborator: S. C. HL-CONS S.R.L. 

 

PUBLICUL  ESTE  INVITAT  SĂ  TRANSMITĂ OBSERVATII  
asupra documentelor expuse/disponibile la sediul Primariei 
Municipiului Timişoara, camera 208, etaj II, Bd. CD. Loga nr. 1 
în perioada 
…………………………………………………………………………… 
intre orele 8,30-10,30, luni, miercuri, vineri; şi 8,30-10,30 şi 
15,00-17,00, marţi şi joi   
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE  LA  

• întâlnirea cu proiectantul în data de  .............. , ora………………. 
Atelierul de Urbanism din Timişoara, str. Alba Iulia nr. 2 

 

Răspunsul la observaţiile transmise va fi    în scris, la cerere, şi 
poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, 
camera 208, etaj II 
 

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: 
inspectorul de zonă din cadrul Biroului Dezvoltare Urbană şi 
Avizare PUZ/PUD, adresa Bd. CD. Loga nr. 1, telefon 
0256.408435, e-mail dezvoltareurbana@primariatm.ro 

mailto:dezvoltareurbana@primariatm.ro


 
 

 
 
 (denumirea administraţiei publice locale) 

 (2) (ziua/luna/anul) 
 

 .............................................................................................. (l) 
(general, zonal, de detaliu) 

Denumire  ..................................................................................................  
Amplasament  ...........................................................................................  

Iniţiator:  ............................................................................................  (D 

(numele şi prenumele/denumirea) 
Elaborator: ........................................................................................  (D 

(denumirea) 

REPREZENTARE 
VIZUALĂ SUGESTIVĂ 

(SCHEMATICS) A 
PROPUNERILOR 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVATII asupra documentelor expuse/disponibile la 
sediul Primariei Municipiului Timişoara, camera 208, etaj II, Bd. CD. Loga nr. 1 

(denumirea, adresa, camera/sala) 
în perioada  ................................................................................................................................................................... , 

intre orele 8,30-10,30, luni, miercuri, vineri; si 8,30-10,30 şi 15,00-17,00, marţi şi joi       
(2) (ziua/luna/anul)-(ziua/luna/anul) 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA (2) 
• întâlnirea cu proiectantul în data de  ........................................................................... , ora 

Atelierul de Urbanism din Timişoara, str. Alba Iulia nr. 
(metoda/scopul/data, ora/locul, durata) 

2; la 

Răspunsul la observaţiile transmise va fi în scris, la cerere, şi poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului 
Timişoara, camera 208, etaj II (2) 

(modul în care va fi pus la dispoziţia publicului, data şi perioada) 
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroului Dezvoltare Urbană 

şi Avizare PUZ/PUD, adresa Bd. CD. Loga nr. 1, telefon 0256.408435, e-mail dezvoltareurbana@primariatm.ro 
Dimensiunile panoului conform. Art. 54, alin. IV din Regulament pentru PUZ Dimensiunile panoului conform. Art. 68, alin. IV 
din Regulament pentru PUD Literele vor fi tipărite având o înăltime de eel puţin 5 cm, respectiv 7 cm (1) - se va completa de 
către initiatorul documentaţiei (2)- se va completa de către Instituţia Arhitectului §ef 

pentru "Consultare asupra ..." 

mailto:dezvoltareurbana@primariatm.ro

