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Nr. 4362 /06.08.2021                                                                    
    

ANUNȚ PRIVIND  
INTENȚIA  DE  ELABORARE  PLAN  URBANISTIC ZONAL 

„Intocmire PUZ Parc Siliștea 3 – UAT Crucea”, comuna Crucea, jud. Constanța 
 
Argumentare: 

Zona studiată se află în extravilanul comunei Crucea, jud. Constanta. Planul urbanistic 
zonal are ca obiect o suprafață reglementată de 14 ha și o suprafață studiată de  255.9 ha. 
Suprafaţa P.U.Z. este proprietate privată persoane fizice şi/sau juridice, conform contractelor de 
cesiune şi superficie şi domeniul public de interes local aflat în administrarea comunei Crucea. 
Scopul proiectului: il reprezinta intocmirea Planului Urbanistic Zonal in vederea construirii si 
exploatarii  Parcului Silistea 3 – UAT Crucea, prin amplasarea a 2 turbine eoliene,  panouri 
fotovoltaice, invertoare, transformatoare electrice, posturi de transformare, sisteme de stocare 
energie electrica, centre de date/calcul, stalpi de iluminat si camere de monitorizare video, trasee 
cabluri electrice și filbră optică, drumuri/alei de acces in interiorul parcurilor, gard împrejmuire 
teren, drumurile de acces existente și drumurile noi. 
INIŢIATOR: Monsson Trading S.R.L., cu sediul in Constanța, Bdl. Mamaia nr.158, camera 1, etaj 
7,  jud. Constanța înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța sub nr. J13/228/2009,  
C.U.I -RO 25032083. 
PROIECTANT GENERAL: Monsson Alma S.R.L, cu sediul în loc.Gălbiori, com Crucea, jud. 
Constanţa şi punct de lucru în Constanţa, Bd. Tomis, 480. 
 

 
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI 

 privind intenţia de elaborare a planului urbanistic zonal in perioada  06.08.2021 – 11.08.2021 
 
Persoanele responsabile pentru coordonarea informarii şi consultarii publicului sunt:  

- Leciu Dumitru – referent cadastru, tel. 0241/874.703 
- Balan Lacramioara – inspector urbanism, tel. 0730/870.600 

Observaţiile sunt necesare în vederea  punerii în dezbatere publică a propunerilor pentru stabilirea 
primei versiuni a PUZ-ului sus menţionat. 
Răspunsurile la observaţiile transmise va fi pus la dispoziţia publicului începând cu data de 
006.08.2021, la sediul Primariei Crucea si pe site-ul  https://crucea.judetul-constanta.ro/ . 
Etapele preconizate pentru consultarea publicului pânã la aprobarea planului:  

 Etapa de informare şi consultare – 06.08.2021 – 11.08.2021; 
 Etapa implicării publicului în elaborarea PUZ-ului – 12.08.2021 – 06.09.2021; 
 Dezbatere publică – 06.09.2021 ora 10 00; 
 Etapa elaborării propunerii finale – etapa aprobării (varianta finală a planului care include 

observaţiile avizatorilor şi se supune procedurii de transparenţă decizională); 
 Etapa monitorizării implementării planului aprobat. 

 
 


