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Anunț 
Etapa II 

Anunț public privind consultarea propunerii preliminare a Planului Urbanistic Zonal 
 
 

Comuna Budila anunță publicul interesat privind consultarea propunerii preliminare a 
Planului Urbanistic Zonal- Intocmire PUZ- Desfiintare imobil- cladire. Infiintare si dotare 
gradinita, conform ordin nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a 
publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de 
urbanism, privind etapa II- consultarea propunerii preliminare a Planului Urbanistic Zonal 
 

Aducem la cunoștință vecinilor și publicului interesat de a veni cu eventuale observații și 
sugestii asupra etapei elaborării propunerilor preliminare ale Planului Urbanistic faza P.U.Z și 
R.L.U pentru „ Desfiintare imobil- cladire. Infiintare si dotare gradinita”. Terenul care face obiectul 
P.U.Z. se afla în intravilanul comunei Budila, proprietatea Comunei Budila.  

Publicăm azi 13.05.2022 pe site-ul Primăriei comunei Budila la adresa www.budila.ro și 
afișăm la sediul primăriei datele de identificare ale imobilului: 

 
COMUNA BUDILA 
Data anunțului: 13.05.2022  
CONSULTARE ASUPRA PROPUNERII PRELIMINARE A PLANULUI URBANISTIC 

ZONAL FAZA P.U.Z. și R.L.U. Etapa a II-a  
Denumire: Desfiintare imobil- cladire. Infiintare si dotare gradinita.  
 
Zona in care se propune amplasarea obiectivului nu a suferit modificari din punct de vedere 

al fondului contruit in ultimii 20 ani.  
A fost modernizata infrastructura rutiera si edilitara:  
- asfaltarea drumului de acces  
- extinderea retelelei de alimentare cu apa  
- dezvoltari ale retelei de distributie a energiei electrice  

Circulatia principala in zona se desfasoara pe DJ 103B, denumit si str. Principala pe raza 
localitatii Budila. Accesul auto la imobil se face prin intermediul str. Mihai Viteazul, drum asfaltat, 
cu dimensiuni variabile, care face legatura cu DJ 103B. 

Documentatia propusa pastreaza caracterul de zona de locuinte si functiuni complementare 
(constructii pentru invatamant, comert, sanatate, servicii), din PUG Budila aprobat cu HCL 14/1999.  
Terenul pus la dispozitie si cerintele temei de proiectare impusa de beneficiar nu se incadreaza in 
reglementarile zonale actuale prevazute de PUG. 

PUZ are ca scop modificarea conditiilor impuse de construire a gradinitei pe acest teren:  
• POT max  
• CUT max  
• Regimul de aliniere fata de drum  
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• Retragerile si distantele obligatorii la amplasarea constructiilor fata de proprietatile vecine  
• Inaltimea cladirilor  
 
Nu este necesara detalierea ulterioara prin PUD. 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII asupra documentelor 
expuse/disponibile la sediul Primăriei Comunei Budila 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA - consultarea documentației și formularea 
sugestiilor ( în scris) în perioada 13.05.2022 – 29.05.2022, la sediul Primăriei comunei Budila str. 
Principala, nr. 261, comuna Budila, judetul Brasov (în cazul în care, până la data menționată, nu 
vom primi punctul dumneavoastră de vedere, în conformitate cu prevederile legale, vom consemna 
că nu aveți propuneri și observații asupra planului urbanistic zonal supus consultării).  

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA PREZENTAREA ȘI DEZBATEREA 
PROPUNERILOR PLANULUI ASTFEL: dezbaterea publică va avea loc in sala de sedinţă a 
Primariei Comunei Budila, în data de 30.05.2022 ora 10,00.  

Observațiile sunt necesare în vederea finalizării elaborării P.U.Z.  
Răspunsul la observațiile transmise va fi pus la dispoziția publicului în scris și va fi publicat 

pe pagina de Internet a Primăriei Comunei Budila, daca va fi cazul.  
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       

 

   


