
 

 

 

 

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. 1382 din 01.03.2022                                                                
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. „Stabilire reglementări urbanistice zonă 
locuire și funcțiuni complementare” comuna Crucea, jud. Constanța. 
 

INIŢIATOR: COMUNA CRUCEA,  cu sediul în localitatea Crucea, str. Șoseaua Constanței, nr.45, 

comuna Crucea, județul Constanța,  C.U.I 7276918. 

PROIECTANT GENERAL: S.C. A&C TOPO PROIECT SRL, cu sediul Constanța, str. Ion Lahovari, 

nr.30, Jud. Constanța . 

Delegat pentru informarea și consultarea publicului  Balan Lacramioara – 021 874825; 

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII ȘI PROPUNERI 
asupra documentelor expuse/disponibile la sediul  Primariei Comunei Crucea, (compartiment 
urbanism  și programe de dezvoltare), Soseaua Constantei, nr. 45, comuna Crucea, jud. 
Constanta, în perioada  02.03.2022 – 26.03.2022 - între orele 900 - 1200  

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA: 
Consultarea documentației aferente PUZ-ului si poate transmite observații la sediul autorității 

publice competente cu aprobarea PUZ, în 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 
28.03.2022, ora 10:00, în Sala de ședințe la  sediul Primariei comunei Crucea, str. Soseaua 
Constantei, nr. 45, jud. Constanța.  

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

 
Raspunsul la observatiile si sugestiile  transmise  precum si rezultatele informării și consultării 

vor fi puse la dispoziția publicului prin afișare la sediul Primariei comunei Crucea in termen de 15 zile 

de la incheierea perioadei de consultare. 

Persoanele responsabile cu informarea și consultarea publicului din partea primariei Comunei Crucea: 

Inspector urbanism - Balan Lacramioara, tel: 0730/870.600  
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