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Nr.1083  din 16.02.2022 

 
ANUNȚ  

 

Privind elaborarea proiectului de Hotarare a Consiliului Local pentru 
 aprobarea Planului Urbanistic Zonal denumit: 

„Modificare PUZ Parc Eolian Gălbiori ” 
 
 

              Prin prezentul anunt, Consiliul Local al Comunei Crucea aduce la cunoștința 
publicului elaborarea unui proiect de Hotarare a Consiliului Local Crucea, hotărâre prin 
care urmeaza a fi aprobat  Planul Urbanistic Zonal intitulat: „Modificare PUZ Parc 
Eolian Gălbiori  ”, al carui beneficiar este  : MONSSON ALMA S.R.L,  cu sediul social în 
jud. Constanta, com Crucea sat Gălbiori   şi punct de lucru în Constanţa, Bd. Tomis, 480, 
jud. Constanța. 

Cu privire la proiectul de H.C.L. având ca obiect aprobarea documentației P.U.Z. 
sus-menționată, persoanele interesate pot formula în scris propuneri, sugestii, opinii cu 
valoare de recomandare în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț, 
respectiv în perioada 17.02.2022 – 27.02.2022,  acestea urmând a fi adresate 
persoanei responsabile cu informarea și consultarea publicului din cadrul Primariei 
Crucea: Inspector  Lăcrămioara Bălan, la sediul Primariei din Str. Șoseaua Constanței, 
nr.45, comuna Crucea, jud. Constanța, zilnic între orele 09:00- 12:00 sau la tel. 0241/ 
874.825. 
 

Inscrisul ce va cuprinde propunerile ori sugestiile cu privire la proiectul de HCL, 
poate fi transmis la sediul Primariei comunei Crucea și prin poștă cu confirmare de 
primire.  
 

Prezentul anunț se află afișat la sediul Primariei comunei Crucea, începând cu 
data de 17.02.2022, pe o perioada de 30 de zile, respectiv pâna la data de 01.04.2022, 
în conformitate cu Art.39, Art.40 raportat la Art.6 din Ordinul 2701/2010 si cu Legea 
52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. 
 

Intocmit, 
Inspector  

Lăcrămioara Bălan 
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        PROIECT HCL 
 

H O T Ă R Â R E A NR.____ 
privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal    „Modificare PUZ Parc 

Eolian Gălbiori ”  și a Regulamentului Local de Urbanism aferent 
 
 

Consiliul local al comunei Crucea, judeţul Constanţa, in sedinţa ordinara din ……………….; 
Având în vedere: 
 

- Expunerea de motive a domnului Iulian Tudorache, primarul comunei, cu privire la aprobarea  
documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Modificare PUZ Parc Eolian Gălbiori ” și 
a Regulamentului Local de Urbanism aferent. 
- Raportul întocmit de Compartimentul Urbanism și Programe de Dezvoltare din cadrul 
Primăriei comunei Crucea; 
- Raportul comisiilor de specialitate : buget – finanţe, juridică, social-culturală ; 
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Crucea ; 
- Avizul Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Județean Constanța nr. 8 din 26.01.2022;   
- Indeplinirea prevederilor Ordinului 2701/2010 privind informarea şi consultarea publicului cu 
privire la elaborarea şi revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, atât de 
către autoritatea publică,  cât şi de către investitor şi parcurgerea etapelor prevazute în 
cuprinsul acestuia ; 

 
În conformitate cu prevederile art.25 alin (1),  art. 271 lit,,c”,  art. 56 alin.(6 si 7) și  art.68 

–Anexa nr.1 punctul 124, capitolul B – Plan Urbanistic Zonal și regulamentul local aferent 
acestuia,  din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul republicată şi 
actualizată; prevederile art.23, alin.(2) din Legea nr.50/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;          

 
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. „a” și ale art. 243, 

alin (1), lit „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

              Art. 1 . Se aprobă documentaţia de urbanism, Plan Urbanistic Zonal    „Modificare PUZ 
Parc Eolian Gălbiori ”  și a Regulamentului Local de Urbanism aferent  , investitor S.C. 
MONSSON ALMA S.R.L . 

Art.2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va realiza în condiţiile 
regulamentului local de urbanism aferent P.U.Z. 

Art.3. Perioada de valabilitate a prezentei documentaţii de urbanism este de  5  ani de la 
data aprobării. 



Art.4.  Raportul informării și consultării publicului prin care a fost îndeplinită procedura 
prevazuta în Hotărârea Consiliului Local nr.91/31.10.2011,  privind aprobarea Regulamentului 
de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea 
teritoriului” , face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Cu ducere la îndeplinire se însarcinează  Compartimentul Urbanism şi Programe 
de Dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al primarului  Comunei Crucea, județul 
Constanța. 

Art.6. Prezenta hotărâre  se comunică:  
- Instituției Prefectului județul Constanța în vederea exercitării controlului de legalitate;  
- Primarului comunei Crucea; 
- Compartiment Urbanism și Programe de Dezvoltare; 
- Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Constanța; 
Se publică pe site-ul propriu și se afisează la sediul Primariei. 
 
Prezenta hotãrâre a fost adoptatã cu_______voturi pentru,_________voturi contra 

şi_________abţineri. 
         
                                                                                                     
                               
 
                                                                                                                              Avizeza  pentru legalitate ,                                                                                                 
     Primar,                                                                                                                Secretar General, 
                                                                          


