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conformitate cu prevederile Ordinului 27Ol din 3O.l2.2OlO,a Regulamentului local de
implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism gi amenajarea teritoriului
in comuna Merei ,v5 anun{6m asupra intenliei de aprobare Plan Urbanistic Zonal localitatea Sdrata
Monteoru,comuna Mereijudelul Buzdu,T54,P 1l96,NC 20190 intravilan,NC Z}l9l-extravilan
pentru construire ,,Parc de aventurS,Restaurant,Cafenea gi Centru educa{ional pentru copii".
Suprafala de teren pe care a fost analizatd documenta[ia P U.Z. este de 94446 mp din care
terenul aflat in proprietatea SC AGROEXPO SRL cu drept de superficie pe o perioadl de 20 ani
pentru SC CHEMICAL TRANS SRL, este de 5332mp intravilan qi87174 mp extravilan, ^
Dezbaterea publici privind aprobarea P.U.Z.-ului va avea loc in data de 10,0T20/.#oru
I1,00 la sediul Prim[riei Merei.
Orice comentariu,opinie,punct de vedere va fi depus pdn[ la qi inclusiv datala care va avea loc
dezbaterea publicl pentru aprobare PUZ.
Sunteti invitali sd participali la dezbaterea public6.

Viceprimar,
Bbb Ion Marian
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conformitate cu prevederile Ordinului 2701 din 30.12.2010,a Regulamentului local de
implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism gi amenajarea teritoriului
in comuna Merei ,vd anun{[m asupra intenfiei de aprobare Plan Urbanistic Zonal localitatea Sdrata
Monteoru,comuna Mereijudelul Buzdu,T54,P l196,NC 20190 intravilan,NC 2}t9t-extravilan
pentru construire ,,Parc de aventurd,Restaurant,Cafenea gi Centru educa{ional pentru copii".
Suprafala de teren pe care a fost analizatd" documenta{ia P U.Z. este de 94446 mp din care
terenul aflat in proprietatea SC AGROEXPO SRL cu drept de superficie pe o perioadi de 20 ani
pentru SC CHEMICAL TRANS SRL, este de 5332mp intravilan qi87174 mp extravilau, ^
Dezbaterea publicd privind aprobarea P.U.Z.-ului va avea loc in data de 10,0T20/.foru
l1,00la sediul Primdriei Merei.
Orice comentariu,opinie,punct de vedere va fi depus pAnI la gi inclusiv data la care va avea loc
dezbaterea public6 pentru aprobare PUZ.
Sunteli invitali s6 participali la dezbaterea publicd.

Viceprimar,
Bbb Ion Marian
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