
 ANUNT – Etapa 1 – Informarea Populatiei  PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR AL SECTORULUI 2 
DIN MUNICIPIUL BUCURESTI, Sector 2, Bucuresti 

 

ANUNȚ 
privind intenția de elaborare 

PLAN URBANISTIC ZONAL COORDONATOR AL SECTORULUI 2 DIN MUNICIPIUL BUCURESTI 
Adresa: Bucuresti, sectorul 2 

 
INITIATOR: PRIMARIA SECTORULUI 2 
Adresa: Bucuresti, sector 2, Strada Chiristigiilor, nr 11-13 
PROIECTANT: S.C. URBE 2000 S.R.L. 
Adresa: Bucuresti, Sector 3, Bd. Unirii, nr 66, Bloc K3, Scara 1, Etaj 1 

 
OBIECTIVE SI ARGUMENTE: 

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, in calitate de beneficiar, doreste 

stabilirea obiectivelor, actiunilor si masurilor de dezvoltare ale sectorului pentru perioada 

valabilitatii documentatie. Lucrarea de fata urmareste integrarea noilor investitii ale Primariei 

Municipiului Bucuresti cu privire la dezvoltarea infrastructurii, introducerea constrangerilor si 

permisivitatilor urbanistice, crearea conditiilor de autorizare a noilor constructii, a premiselor 

spatiale pentru desfasurarea activitatilor economice si sociale in acord cu obiectivele de 

dezvoltare locala, fiind conturate astfel măsurile pentru dezvoltarea armonioasă a sectorului. 

 
Publicul este invitat sa transmita observatii si propuneri scrise argumentate si 

justificate privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal in perioada 22.10.2018 - 
15.11.2018. 

 
Observatiile sunt necesare in vederea elaborarii P.U.Z PLAN URBANISTIC ZONAL 

COORDONATOR AL SECTORULUI 2 DIN MUNICIPIUL BUCURESTI 
si vor fi transmise pe adresa Primariei Municipiului Bucuresti:  
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, Sector 5, Bucureşti, tel: 021.305.55.00,  
e-mail : serviciulurbanism@bucuresti-primaria.ro   

Raspunsul la observaţiile transmise va fi publicat conform legii de catre direcţia de 
urbanism pe pagina de internet a PMB şi va fi prezentat timp de 25 zile de la incheierea 
perioadei de consultare a publicului la sediul propriu din B-dul Regina Elisabeta nr. 47.   

Etapele preconizate pentru consultarea publicului pana la aprobarea planului:  
- etapa premargatoare - anunt intentie elaborare P.U.Z.; 
- etapa de documentare si elaborare a studiilor de fundamentare; 
- etapa elaborarii propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare; 
 
Metoda de informare: www.pmb.ro > servicii > urbanism > consultarea publicului, 

25 de zile calendaristice de la data publicarii. 
 
  Data         Stampila 
                22.10.2018          

          


