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REZULTATUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI ÎN ETAPA INTENȚIEI 

DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL „Desfiintare imobil- cladire. Infiintare si 

dotare gradinita” 

ETAPA I 

 Argumentare: 

 Intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal având ca obiectiv: „Desfiintare imobil- 

cladire. Infiintare si dotare gradinita” 

Planul Urbanistic Zonal este instrumentul de planificare urbană de reglementare specifică, 

prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a unor zone din localitate, caracterizate 

printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamică urbană accentuată.  

Planul urbanistic zonal asigură corelarea programelor de dezvoltare urbană integrată a zonei 

cu planul urbanistic general. Planul urbanistic zonal cuprinde reglementări asupra zonei referitoare 

la: organizarea reţelei stradale; organizarea arhitectural-urbanistică în funcţie de caracteristicile 

structurii urbane; modul de utilizare a terenurilor; dezvoltarea infrastructurii edilitare; statutul 

juridic şi circulaţia terenurilor; protejarea monumentelor istorice şi servituţi în zonele de protecţie 

ale acestora.  

Prin Planul Urbanistic Zonal se stabilesc, în baza analizei contextului social, cultural istoric, 

urbanistic şi arhitectural, reglementări cu privire la regimul de construire, funcţiunea zonei, 

înălţimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a 

terenului (POT), retragerea clădirilor faţă de aliniament şi distanţele faţă de limitele laterale şi 

posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale clădirilor, materialele admise.  

Amplasament : Imobilul se află în intravilanul comunei Budila, nr. 95, aflat in proprietatea 

Comunei Budila. 

Publicul a fost invitat să consulte documentele privind intenția de elaborare a Planului 

Urbanistic Zonal și să transmită observații și propuneri privind Planul Urbanistic Zonal: 

„Desfiintare imobil- cladire. Infiintare si dotare gradinita”, care au fost disponibile la adresa: 

www.budila.ro, ijn scris la sediul Primariei sau la adresa de e-mail: primariabudila@yahoo.com.  

Documentația expusă/disponibilă pentru consultare la sediul Primariei Comunei Budila nu a 

fost consulată de nicio persoană la sediul primariei, cu exceptia personalului primariei si al unor 

consilieri locali. 
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La Primăria Comunei Budila nu s-a înregistrat nicio sesizare cu privire la intenția de 

elaborare a documentației de urbanism.  

Detalii la nr. de telefon 0268518153- persoana de contact Benia Vlad Mihai 

BENEFICIAR: 

COMUNA BUDILA 

 Desfiintare imobil- cladire. Infiintare si dotare gradinita, CF 100971, comuna Budila, nr. 95, 

judetul Brasov 

PROIECTANT: 

MGM Urban Proiect, cu sediul in Brasov, strada Carpatilor nr. 44, bloc Alphaville, corp C, 

ap. 23 

 

 

 

PRIMAR,                                                            CONSILIER AL PRMARULUI,       

 Irimia MARȘAVELA                                                                          Vlad Mihai BENIA       

 

   


