
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL,  

Data anunțului:  10631/ 17.02.2021 

                                 

                                                                        

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE 

PLAN URBANISTIC ZONAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT 

în vederea realizării investiției Hypermarket, galerie comercială și anexe conexe 

generat de imobilul: Str. Dragoș Vodă, nr. 2D și nr. 2E, Municipiul Caracal, Județul Olt 

INIŢIATOR:            Sandu Petre 
 

ELABORATOR:     SC GOLDBACH DESIGN&BUILD SRL, SPECIALIST RUR: arh.urb. Laura - Adriana (D3DZ0E) 
 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII  

privind documentația ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (R.L.U.) aferent  

în vederea realizării investiției Hypermarket, galerie comerciala si anexe conexe, str. Dragoș Vodă nr. 2D și nr. 2E, municipiul Caracal, județul Olt 

• expusă pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Caracal: 

- secțiunea Informații PUZ/PUD - etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare 

- secțiunea Informații PUZ/PUD - etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare 

• disponibilă la sediul Primăriei Municipiului Caracal  

- str. Piața Victoriei, nr. 10, Compartiment Documentații de urbanism, publicitate stradală 

• în perioada 18.02.2021- 09.03.2021 între orele 08:30 - 12:30  

 
Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Direcția urbanism, Amenajarea Teritoriului, Compartiment Documentații de Urbanism, Publicitate stradala - Neagu Issabela 

Giorgiana, inspector asistent în cadrul Primăriei municipiul Caracal, Piața Victoriei nr.10, fax: (0249)517516, telefon: (0249)511386/511384- interior 132, e-mail: issabela.neagu@primariacaracal.ro. 

Observațiile  vor fi transmise si/sau depuse la sediul Primăriei Municipiului Caracal, Str. Piața Victoriei Nr. 10, Ghișeu Registratura, prin fax sau prin e-mail la adresa office@primariacaracal.ro; 

materialele transmise vor purta mențiunea „Recomandări pentru plan urbanistic zonal”. 

Răspunsul la observațiile transmise: va fi afișat la avizierul Primăriei Municipiului Caracal, Piața Victoriei nr. 10 și la  adresa comunicată de persoana care a transmis observația, in termen de 15 zile 

de la încheierea perioadei de consultare, în perioada 10.03.2021-24.03.2021. 

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea documentației de urbanism: 

· etapa elaborării propunerilor finale care include toate observațiile avizatorilor și care se supune procedurii de transparență decizională, în perioada estimată MARTIE 2021-APRILIE 2021. 

        


