PRIMARIA ORASULUI PEC IC A
Judetul Arad
Nr. 29735 /14.06.2019

ANUNT 3
In etapa 2 de elaborare a propunerilor de PUZ
Primarul orasului Pecica, Antal Petru, anunta publicul, autoritatile interesate si
proprietarii terenurilor din zona despre elaborarea propunerilor PUZ si R LU –
„ZO NA PRESTARI SERVICII si COM ERT”

Beneficiarului PUZ-ului este investitorul privat LUCAS M ARIANSTELIAN si LUCAS GABRIELA-LOREDANA, cu drept de proprietate al
Terenului care se afla in extravilanul localitatii PECICA,inscris în
CF 313821; nr. cad 313821, S =
921 mp
CF 313810; nr. cad 313810, S =
938 mp
CF 313876; nr. cad 313876, S =
934 mp
CF 313882; nr. cad 313882, S =
941 mp
CF 313890; nr. cad 313890, S = 4.336 mp
SUPRAFATA TOTALA= 8.070 mp
-Proprietar:
LUCAS MARIAN-STELIAN si LUCAS GABRIELALOREDANA
-Drept de IPOTECA LEGALA înscris în favoarea SC M ILTECH SERV SRL conform
act nr. 2317/04.12.2018 Se va solicita acordul legalizat al promitentului pent u obtinerea
autorizatiei

Proiectantul PUZ-ului este ,SC STUDIO M SOIMA SRL
Publicul este invitat sa consulte documentele privind propunerile de PUZ si s a
transmita observatii si sugestii asupra acestor documente la sediul Primariei
orasului Pecica, in perioada 14.06.2019-05.07.2019 . Se organizeaza
dezbatere publica, ca metoda de consultare, in data de 05.07.2019, ora 12:00,
la sediul Primariei orasului Pecica str.2 nr.150, biroul de Urbanism.
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 perioad de consultare (in perioada
05.07.2019-19.07.2019)
Persoanele responsabile cu informarea si consultarea

cului sunt:

- COZMA MAR IUS

– inspector urbanism

- SINKA PAVEL

– (anunt in presa locala sip e site-ul Primariei Pecica)

tel. 0755-086.776, 0257-468.323 – interior 33, primaria. pecica @ upcmail. ro
Primar,
Antal Petru

