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ANUNT PUBLIC
privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu
CONSTRUIRE IMOBIL PRESTĂRI SERVICII (BIROURI) SI LOCUIN ŢĂ
judetul Galaţi municiptul Tecuct strada Republicit, nr. 23

INITIATOR:

Boşoteanu C ătă lin Adrian şi Boşoteanu M ăd ălina
ELABORATOR:

Arh. Carabulea Diana Daniela B.I.A. Tecuci
Tel: 0765252190, email: diana.carabulea@hotmail.com
OBIECTIVE SI ARGUMENTE:

Prezenta documentaţie serveşte la stabilirea regulilor de ocupare a terenurilor şi de
amplasare a construc ţiilor ş i a amenaj ă rilor aferente acestora pe o suprafa ţă de 549,00 mp.
Suprafaţa care a generat PUD-ul este compus ă din terenul situat "in jude ţul Galaţi, municipiul
Tecuci, strada Republicii, nr. 23, aparţinând lui Bo şoteanu C ătă lin Adrian ş i Boşoteanu
M ădă lina.
Pe zona care face obiectul studiului, se propune realizarea unui imobil cu destina ţia de
prestă ri servicii (birouri) i locuin ţă . Realizarea obiectivului propus este justificat din
urm ătoarele puncte de vedere:
1. Amplasamentul are premise de dezvoltare, func ţiunea de prest ări servicii fiind o
funcţiune ce cunoaşte o tendinţă de extinderein zona central ă a municipiului.
2. Terenul are deschidere la o arter ă principal ă de circula ţie — strada Republicii.
3. Executarea construcţiei se va face cu for ţă de muncă şi materiale produse în
România.
4. Execuţialconstrucţiei va fi realizat ă pe baza unui proiect tehnic Tntocmit de proiectan ţi
autorizaţi cu efectUarea prealabil ă de studiu geotehnic, respectând normele şi normativele 1n
vigoare, asigurând: o dezvoltare coerent ă a zonei studiate.
Publicul este rugat s ă transmită observaţii i propuneri privind inten ţia de
elaborare a planului urbanistic de detaliu in perioada 16.09.2020 -01.10.2020

Observaţiile, sugestiile ş i propunerile publicului se primesc zilnic, in scris, sub
semn ătură şi cu datele de identificare, la sediul Prim ăriei Municipiului Tecuci.
Publicul interesat va putea consulta observa ţiile, sugestiile i propunerile, precum şi
răspunsurile din partea ini ţiatorului, la sediul Prim ă riei Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi sau
pe pagina de internet a prim ăriei Tecuci, http://primariatecuci.ro/urbanism/plan-urbanistic-dedetaliu/
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