
NOTĂ DE INFORMARE

Completarea și semnarea prezentului formular reprezintă consimțământul dumneavoastră, în mod voluntar, pentru prelucrarea datelor cu 

caracter personal, furnizate pe această cale, în vederea soluționării cererii depuse. 

Vă facem cunoscut  faptul că Primăria Municipiului Arad prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea tuturor prevederilor 

Regulamentului European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale ale administrației publice locale. Datele pot fi dezvăluite 

unor terți în baza unui temei justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de 

Regulamentul U.E. nr.679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată, depusă la sediul instituției.  

Către, 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 

DIRECłIA ARHITECT ŞEF  

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANĂ SI PROTEJARE MONUMENTE 

CERERE 

Pentru  consultarea documentaŃiei de urbanism în cadrul Comisiei Tehnice 

de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism şi pentru demararea procedurii de 

informare şi consultare a publicului aferent etapei  2 – etapa elaborării 

propunerilor, conform  Ord. M.D.R.T. nr. 2701/2010    

Subsemnatul _________________________________________ în calitate 

de/reprezentant al _____________________________CUI___________________ 

cu sediul /domiciliul în județul 

__________municipiul/oraşul/comuna/________________________satul________ 
_______ cod poştal_________ str.___________________________________ 

nr._______bl._______sc._______et._______ap.______telefon/fax______________ 
______ e-mail________________  

În conformitate cu prevederile Legii 350/2001 cu modificările şi completările 

ulterioare privind amenajarea teritoriului si urbanismul şi a Ordinului MDRT 

2701/2010, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului 

cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism,  

     Solicit  consultarea  documentației de urbanism în cadrul Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului şi Urbanism şi demararea procedurii de informare şi 

consultare a publicului  pentru etapa 2  privind elaborarea propunerilor 

documentației de urbanism  ____________________________________________  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

pentru imobilul situat în județul Arad, municipiul Arad, str______________________ 

__________ nr. ________ bl. _________ ap. _________sau identificat prin______  

__________________________________________________________________  

Solicit să-mi puneți la dispoziție datele, necesar a fi înscrise pe panoul model 

Anexa 2, conform Ord. MDRT 2701/2010  

Anexez: DOCUMENTUL  DE PLANIFICARE A PROCESULUI DE INFORMARE ŞI CONSULTARE A  

PUBLICULUI , completat cu proprietarii imobilelor din zona studiată a documentației de urbanism

(cu Nume  şi prenume, adrese) în vederea notificărilor acestora ;        

1 ex din propunerile preliminare, inclusiv in format electronic            dovada achitării taxei de 

consultare 
PMA-A5-06 

Data: Semnătura 

L.S
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