
 
 

R O MÂ N I A  
JUDEȚUL CONSTANȚA 

COMUNA CRUCEA 

 

Str. Șoseaua Constanței nr. 45 
Tel/Fax: 0241 874 825 / 0241874703 

Email: primaria@crucea.judetul-constanta.ro 

 

NR. 3347 din 16.06.2021 

A N U N Ț 

In conformitate cu preverile Hotararii nr. 91/31.10.2011, privind aprobarea 

„Regulamentului de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism 

si amenajarea teritoriului”, aducem la cunostinta vecinilor de teren si publicului interesat, 

posibilitatea de consultare a propunerilor din documentatia de urbanism P.U.Z. „Intocmire 
PUZ in vederea realizarii obiectivului Statie electrica de transformare 400/110kV 
Stupina”, comuna Crucea, sat Stupina, jud. Constanța. 

Initiator: PLUSENERG S.A. cu sediul in Constanta, Str. Zorelelor, Nr.79, cam. 2, 
jud. Constanta. 

Elaborator: MONSSON ALMA  S.R.L. cu sediul in Galbiori , com. Crucea, Jud. 
Constanța și punct de lucru in Constanta, Bd. Tomis, 480. 

Delegat pentru informarea și consultarea publicului din partea proiectantului: Ana-
Maria Bozdog,  tel: 0241/550.353; 
 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII ȘI PROPUNERI 
asupra documentelor expuse/disponibile la sediul  Primariei Comunei Crucea, 

(compartiment urbanism) Soseaua Constantei, nr. 45, comuna Crucea, jud. Constanta, 
în perioada  16.06.2021 – 12.07.2021 

 
PUBLICUL ESTE INVITAT SA PARTICIPE LA: 
Consultarea documentației aferente PUZ-ului si poate transmite observatii la sediul 

autoritatii publice competente cu aprobarea PUZ, in scris pe adresa de e-mail: 
primaria@crucea.judetul-constanta.ro . 

Persoanele interesate pot participa la dezbaterea publică privind consultarea 
asupra propunerilor preliminarii ale planului urbanistic zonal, dezbatere ce va avea loc 
în data de 13.07.2021, ora 10:00, la  sediul Primariei comunei Crucea, str. Soseaua 
Constantei, nr. 45, jud. Constanta.  

Prezentarea propunerilor va fi susținută de către elaboratorul documentației de 
urbanism supusă dezbaterii. 

Raspunsul la observatiile si sugestiile  transmise  precum si rezultatele informarii si 
consultarii vor fi puse la dispozitia publicului prin afisare la sediul Primariei comunei Crucea 
conform dispozitiilor legale. 
Persoanele responsabile cu informarea și consultarea publicului din partea:  
-  Primariei Comunei Crucea: Inspector urbanism - Balan Lacramioara, tel: 0730/870.600 si  
Referent cadastru - Leciu Dumitru, tel: 0241/874.825; 
-  Proiectantului General : Bozdoc Ana Maria, tel : 0241/550.353, care pot fi consultate la 

numerele de telefon menționate mai sus, de luni pana vineri intre orele 09:00-12:00. 


