
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
ORAŞUL HAŢEG 
Nr. 815/4 din 12.01.2023     

ANUNŢ 
referitor la elaborarea proiectului de act administrativ cu caracter normativ 

 intitulat proiect de hotărâre nr. 9/2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal inititulat 
“Construire pensiune și anexe – terasă acoperită, piscinină, amenajare, împrejmuire teren, 

branșamente utilități, organizare de șantier‘’ în localitatea Silvașu de Jos, beneficiar Davidoni 
Ariana Paula  

 
Numele autorităţii sau instituţiei publice: Primarul orașului Hațeg / Consiliul local. 
Astăzi, 12 ianuarie 2023, Primarul orașului Hațeg, județul Hunedoara, anunţă deschiderea procedurii de 

transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: proiect de hotărâre nr. 9/2023 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal inititulat “Construire pensiune și anexe – terasă acoperită, piscinină, 
amenajare, împrejmuire teren, branșamente utilități, organizare de șantier‘’ în localitatea Silvașu de Jos, beneficiar 
Davidoni Ariana Paula. 

Paragraf descriptiv – problema identificată constă în aprobarea Planului Urbanistic Zonal inititulat 
“Construire pensiune și anexe în localitatea Silvașu de Jos”. 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:  
 referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;  
 textul complet al proiectului de hotărâre; 
 documentele preparatorii la proiectul de act administrativ cu caracter normativ, altele decât referatul de 

aprobare. 
Documentaţia poate fi consultată: 

 pe pagina de internet a instituţiei, la adresa https://nou.primariehateg.ro/dezbatere-publica; 
 la sediul instituţiei, din Hațeg, str. Piața Unirii, nr. 6, județul Hunedoara; 
 proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la compartimentul relaţii cu 

publicul, protocol, secretariat și compartimentul urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
orașului Hațeg. 
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de 

transparenţă decizională se pot depune până la data de 22 ianuarie 2023, după cum urmează: 
 prin formularul online de colectare a opiniilor asupra proiectelor de hotărâre, disponibil pe pagina de internet 

a instituţiei la adresa https://nou.primariehateg.ro/dezbatere-publica; 
 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: office@primariehateg.ro ;  
 prin poştă, pe adresa Hațeg, str. Piața Unirii, nr. 6, cod postal 335500, județul Hunedoara;  
 la sediul Primăriei orașului Hațeg, la Registratură, la adresa str. Piața Unirii, nr. 6, între orele 08°°-16°°. 

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind proiectul de hotărâre nr. 9/2023 privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal inititulat “Construire pensiune și anexe – terasă acoperită, piscinină, amenajare, 
împrejmuire teren, branșamente utilități, organizare de șantier‘’ în localitatea Silvașu de Jos, beneficiar Davidoni 
Ariana Paula“. 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, 
la linkul https://nou.primariehateg.ro/monitorul-oficial-local/alte-documente/#registru_opinii . 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri la data de 25 ianaurie 2023, ora 09°°, în 

care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie 
legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică, până la data de 22 ianuarie, ora 16°°. 

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0354808120, e-
mail: office@primariehateg.ro, persoane de contact: Pasăre Larisa Petronela. 

 
 

                      Primar,                                                                                                       Secretar General, 
        Adrian Emilian PUȘCAȘ                                                                                      Valentin PĂSCONI 

 


