
 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile 

prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.   
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 ANUNȚ  

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată, se aduc la cunostință publică următoarele proiecte de acte 

normative: 

1) Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil cu regim de 

înălțime P+1E, cu funcțiunea de magazin retail, pe un teren situate în Strada Codrii 

Neamțului nr. 3, Sector 3”. 

2) Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință 

unifamilială cu RHpropus = P+1E, pe un teren situat în Drumul Gura Caliței nr. 92A (fost nr. 

90-94, lot 6-7/1), Sector 3”. 

3) Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil locuință 

unifamilială cu RHpropus = P+1E-2Eretras(M), pe un teren situat în Strada Danubiu nr. 26D, lot 

5, Sector 3”. 

4) Proiect de hotărâre privind modificarea HCLS3 nr.78/2004, modificată și completată cu 

HCLS 3 nr.8/2005, referitoare la sancționarea faptelor săvârșite de persoane fizice sau 

persoane juridice în legătură cu depozitarea, expunerea și comercializarea mărfurilor pe 

domeniul public și alte locuri neautorizate pe raza Sectorului 3. 

 

 Proiectele de acte normative, mai sus amintite, cu documentația de bază pot fi 

consultate pe site-ul institiției : 

https://www.primarie3.ro/index.php/consiliul_local/proiecte_dezbatere 

 Proiectele de acte normative se pot obține și în copie, pe baza de cerere depusă la 

Biroul Relații Consiliul Local, din Calea Dudești nr.191, Sector 3. 

În conformitate cu prevederile art.7 alin. (4) din Legea nr.52/2003, republicată, până la 

data de 11.12.2020 se pot trimite în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de 

recomandare privind proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice. 

Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectele de acte normative, se vor transmite 

pe email-ul consiliu@primarie3.ro sau prin poșta pe adresa  Primaria Sector 3 –  Calea 

Dudești nr.191, Sector 3, pentru Biroul Relații Consiliul Local; 

Materialele transmise vor purta mențiunea „Recomandare la proiectul de hotărâre 

privind.......” 

 

Responsabil Lg.nr.52/2003, 

Cojanu Camelia 
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