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Anunț de interes public 
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.168/2011 privind "Regulamentul local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului”, 

aducem la cunoştinţa vecinilor şi publicului interesat de a formula eventuale observaţii şi sugestii 

asupra propunerilor din documentaţia de urbanism Planul Urbanistic de Detaliu pentru   

”Concesionare teren în vederea modificării accesului extinderii existente - autorizat în baza 

A.C. nr. 24/2009”, generat de imobilul situat în Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 10/4, Jud. Maramureş  

 

Publicăm azi  02.09.2021  pe site-ul Primăriei www.baiamare.ro, în presa locală şi afişăm la sediul 

Primăriei Municipiului Baia Mare, datele de identificare a obiectivului, conform tabelului următor: 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAIA MARE 

Data anunţului: 02.09.2021   

                           PROPUNERE 

CONSULTARE ASUPRA 

PROPUNERILOR PRELIMINARE 

 

Planul Urbanistic de Detaliu  pentru   

”Concesionare teren în vederea 

modificării accesului extinderii existente - 

autorizat în baza A.C. nr. 24/2009”, generat 

de imobilul situat în Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 

10/4, Jud. Maramureş  

 

Iniţiator:  persoană fizică 

 

Proiectant:  Birou Individual de Arhitectură 

Crăciun Oxana Nicoleta, 

 

 

 

Plan Urbanistic de Detaliu  pentru   

”Concesionare teren în vederea modificării 

accesului extinderii existente - autorizat în baza 

A.C. nr. 24/2009”, generat de imobilul situat în Baia 

Mare, Bd. Unirii, nr. 10/4, Jud. Maramureş  

 

Teritoriul studiat se află în intravilanul  municipiului 
Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 10,  
 

Funcțiunea existentă: 

Cabinet de tehnică dentară la parter bloc de locuințe 

colective . 

Funcțiunea propusă:  

Cabinet de tehnică dentară  

 

 Suprafaţă extindere existentă = 16.0 mp  

 Suprafaţa suplimentare extindere = 3.3 mp. 

 Total suprafaţă extindere = 19.3 mp 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA: consultarea documentaţiei şi formularea observaţiilor 

(în scris) în perioada   02.09.2021-21.09.2021  asupra documentelor disponibile pe site-ul Primăriei 

Municipiului Baia Mare, accesând adresa: https://www.baiamare.ro/ro/Servicii-publice/Serviciul-

Dezvoltare-Urbana-si-Amenajarea-Teritoriului/Informarea-si-consultarea-publicului-pentru-

documentatiile-de-urbanism/ 

 

Având în vedere Hotararea nr.24/14.05.2020 a CNSU pentru instituirea stării de alerta pe teritoriul 

României, observațiile publicului interesat vor  fi trimise electronic la următoarea adresa de mail : 

urbanism@baiamare.ro până la data de 21.09.2021  . 

Acestea vor respecta prevederile Ordonanței nr. 27/2002 privind reglementarea activității de 

soluționare a petițiilor. 
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