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ANUNT 3, 

In etapa 2 de pregatire a elaborarii PUZ-ului initiat de investitor privat    
DEZBATERE PUBLICA, 

05.06.2020 

Referitor la intentia de elaborare PUZ  

„Construire parcare securizată, staţie alimentare cu carburanţi, staţii de încărcare 

rapidă pentru maşini electrice,zonă cazare cu servicii” 

Initiator PUZ – KOCSIK MIHAI si KOCSIK MARIA, 

Primarul orasului Pecica in calitate de emitent al Certificatului de Urbanism si in 
conformitate cu prevederile art.35, alin 2 din Anexa la Ordinul MDRT nr 2701/2010, 
organizeaza dezbatere publica pentru identificarea oportunitatii in interes public a PUZ-
ului. 

Initiatorul PUZ-ului este investitorul privat. KOCSIK MIHAIsi KOCSIK MARIA 

, proprietari al terenului, avand o suprafata de 58.857  mp, situat pe teritoriul administrativ al 
orasului Pecica, extravilanul localitatii Pecica, identificat prin : 
CF 303205; nr. cad 303205,  ,S = 20.511mp   CF 303283; nr. cad 303283  ,S =    6.038 mp 
CF 303500; nr. cad 303500,  S =  6.547 mp  CF 303502; nr. cad 303502, S =    2.095 mp 
CF 303285; nr. cad 303285, S =   2.601 mp  CF 303207; nr. cad 303207,  S =  17.686 mp 
CF 303417; nr. cad 303417, S =      101 mp  CF 303505; nr. cad 303505,  S =    3.278 mp 
SUPRAFATA TOTALA= 58.857 mp 

                   Proiectantul PUZ-ului este d-nul arhitect   SECULICI GHEORGHE.                                 
Publicul este invitat sa consulte documentele privind propunerile de PUZ si sa transmita 
observatii si sugestii asupra acestor documente la sediul Primariei orasului Pecica, in perioada 
09.06.2020-29.06.2020  .  

Publicul si autoritatile interesate precum si proprietarii ale caror terenuri vor fi afectate de 
propunerile PUZ-ului sunt invitati sa participe la sedinta de dezbatere publica, ca metoda de 
consultare, care va avea loc in in data de 30.06.2020 , ora 10:00, la sediul Primariei Pecica, 
str.2, nr.150, Biroul  Urbanism si Amenajare a Teritoriului. 

 Raspunsurile la observatiile si sugestiile transmise precum si rezultatele informarii si 
consultarii se vor posta pe site-ul primariei si se vor afisa la sediul acesteia in termen de 15 zile 
de la incheierea perioadei de consultare (in perioada  09.06.2020 - 29.06.2020).  

 

             DEZBATEREA ESTE DESCHISA PUBLICULUI INTERESAT. 

                                                              Primar, 

Antal Petru 


