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ANUNȚ PRIVIND 
INTENȚIA  DE  ELABORARE  PLAN  URBANISTIC ZONAL 

„EXTINDERE PARC FOTOVOLTAIC GĂLBIORI 2”, extravilan 
comuna Siliștea, județul Constanța 

 
 
 
Argumentare: Zona studiată se află în extravilanul comunei Siliștea, județul Constanța. 
Planul urbanistic zonal are ca obiect o suprafață reglementată de 2,2 ha și o suprafață 
studiată de 38,12 ha. Suprafaţa P.U.Z. este proprietate privată persoane fizice şi/sau juridice, 
conform contractului de superficie. 
 
Scopul proiectului îl reprezintă elaborarea Planului Urbanistic Zonal „EXTINDERE PARC 
FOTOVOLTAIC GĂLBIORI 2”, în extravilanul comunei Siliștea, județul Constanța. 
Extinderea parcului fotovoltaic constă în instalarea panourilor fotovoltaice și a 
rețelelor de cabluri subterane de joasă și medie tensiune și a rețelei de comunicații și 
control. 
 
INIŢIATOR: Monsson Alma S.R.L., cu sediul social în sat Gălbiori, comuna Crucea, județul 
Constanța. 
PROIECTANT GENERAL: MONSSON ALMA S.R.L, cu sediul în sat Gălbiori, comuna 
Crucea, județul Constanţa şi punct de lucru în Constanţa, Bd. Tomis, 480. 
 
 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI 
privind intenţia de elaborare a planului urbanistic zonal în perioada  

20.01.2023 - 30.01.2023 
 

Persoana responsabilă pentru coordonarea informării şi consultării publicului este:  
- Estrela Iordache - Primăria comunei Silistea, tel 0241/820 449. 

Observaţiile sunt necesare în vederea punerii în dezbatere publică a propunerilor 
pentru stabilirea primei versiuni a PUZ-ului sus menţionat. 

Răspunsurile la observaţiile transmise va fi pus la dispoziţia publicului începând cu 
data de 20.01.2023, pe site-ul propriu  https://primaria-silistea.ro/   şi la sediul Primăriei 
Siliștea. 
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Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului:  

 Etapa de informare şi consultare – 20.01.2023 – 30.01.2023; 
 Etapa implicării publicului în elaborarea PUZ-ului – 31.01.2023 – 24.02.2023; 
 Dezbatere publică – 24.02.2023; 
 Etapa elaborării propunerii finale – etapa aprobării (varianta finală a planului care 

include observaţiile avizatorilor şi se supune procedurii de transparenţă decizională) 
 Etapa monitorizării implementării planului aprobat; 

 
Persoana responsabilă pentru coordonarea informării şi consultării publicului: 

 
Estrela Iordache 


