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NR. 3250 din 10.06.2021  

A N U N Ţ  
  

     În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.91/31.10.2011, privind aprobarea 
Regulamentului de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de 
urbanism şi amenajarea teritoriului” , aducem la cunoştiinţa vecinilor de teren şi 
publicului interesat,  de a transmite observaţii şi sugestii asupra propunerilor din 
documentaţia de urbanism P.U.Z. "„Intocmire PUZ in vederea realizarii obiectivului 
Statie electrica de transformare 400/110kV Stupina”, comuna Crucea, sat Stupina, 
jud. Constanța 
 
PRIMĂRIA COMUNEI CRUCEA; 
DATA ANUNTULUI 10.06.2021 

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL   
Argumentare: Zona studiată se află în extravilanul comunei Crucea. Planul urbanistic zonal are ca 
obiect o suprafață studiată și reglementată de 20,13 ha . Suprafaţa P.U.Z. ,este proprietate privată 
persoane fizice şi/sau juridice. 
Scopul proiectului il reprezinta realizarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul Statii de 
transformare Stupina , in vederea conectarii la S.E.N. a parcurilor eoliene din zona. Proiectul va 
prezenta urmatoarele caracteristici: 

- Suprafata studiata P.U.Z. 20.13 ha; 
- Suprafata reglementata P.U.Z. 20.13 ha; 
- Regimului de inaltime pana la 45 m; 
- P.O.T. maxim propus 80% ; 
- C.U.T. maxim propus 1.6 ; 

 
INIŢIATOR: PLUSENERG S.A. cu sediul în Constanţa, str.Zorelelor, nr.79, cam.2; 
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 10.06.2021 – 
15.06.2021 

Persoanele responsabile pentru coordonarea informării şi consultarii publicului sunt:  
- Leciu Dumitru– inspector cadastru, telefon 0241 874825 



- Bălan Lăcrămioara –inspector urbanism, telefon 0730 870600; 
Oservaţiile sunt necesare în vederea  punerii în dezbatere publică a propunerilor pentru stabilirea 
primei versiuni a PUZ-ului sus menţionat. 
Răspunsurile la observaţiile transmise vor fi puse la dispoziţia publicului începând cu data de 
10.06.2021, pe site-ul propriu https://crucea.judetul-constanta.ro/ şi la sediul Primăriei 
Crucea. 
Etapele preconizate pentru consultarea publicului pânã la aprobarea planului:  

 Etapa de informare şi consultare – 10.06.2021 – 15.06.2021 ; 
 Etapa implicării publicului în elaborarea PUZ-ului – 16.06.2021 – 12.07.2021 ; 
 Dezbatere publica – 13.07.2021 ; 
 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. 

 
 
 


