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30252/28.12.2021        

                                              

ANUNȚ PUBLIC 

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, ale 

Ordinului nr. 233/2016 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 și ale Ordinului nr. 2701/2010 al Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a 

publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, 

precum și ale Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea 

planurilor de amenajare a teritoriului din județul Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Arad 

nr. 79/25.03.2011 – se aduce la cunoștința publicului finalizarea propunerilor preliminare pentru 

documentația Actualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Județean Arad (P.A.T.J. Arad). 

Inițiator: Consiliului Județean Arad 

Elaborator: S.C. Urban Team S.R.L. 

Prima versiune a documentației Actualizare P.A.T.J. Arad precum și o prezentare succintă 

a propunerilor sunt puse la dispoziția publicului spre consultare în perioada 03.01.2022-06.02.2022 și 

pot fi studiate la:  

•  Sediul Direcției Arhitect Șef a Consiliului Județean Arad, Str.  Gheorghe Popa de Teiuș 

nr. 1 bis, Arad, Jud. Arad, în zilele de marți și joi, în intervalul orar 14,00-16,00 

•  Pe pagina de internet a Consiliului Județean Arad www.cjarad.ro/anunturi 

Prezentarea succintă a propunerilor va fi disponibilă spre consultare și la sediile primăriilor 

din județul Arad.  

Publicul este invitat să transmită propuneri, cerințe sau opțiuni în scris, la registratura Consiliului 

Județean Arad, str. Corneliu Coposu nr 22, Arad, Jud. Arad și pe adresa de e-mail arhitect.sef@cjarad.ro  

în perioada 06.01.2022-06.02.2022. 

 Persoanele de contact responsabile cu informarea și consultarea publicului sunt Mandl Daiana și 

Popan Miron, consilieri în cadrul Direcției Arhitect Șef.  

Telefon: 0357731295, e-mail: arhitect.sef@cjarad.ro 

Răspunsul la propunerile, cerințele și opțiunile transmise în scris, va fi pus la dispoziția publicului 

prin publicare pe pagina de internet a Consiliului Județean Arad, www.cjarad.ro/anunturi și prin afișare 

la sediul Direcției Arhitect Șef, str. Gheorghe Popa de Teiuș, nr.1 bis, Arad, Jud. Arad, până cel târziu, 

în data de 21.02.2022.  

 

  

Pentru consultarea Documentației Actualizare P.A.T.J. Arad, vă rugăm să accesați următorul 

link: 

 https://www.cjarad.ro/activitate/urbanism/23-21-plan-de-amenajare-a-teritoriului-judetean-

arad--actualizare--20192022.html 
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