
ANUNŢ PUBLIC

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a 
publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea plaurilor de amenajare a teritoriului şi de 
urbanism, şi ţinând cont de Hotărârea Consiuliului Local al oraşului Jimbolia nr. 71/2011 
privind aprobarea Regulamentului de implicare al cetăţenilor în eleborarea şi revizuirea 
planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului şi a planurilor de dezvoltare locală

Anunţăm demararea etapei I

Intenţia de Elaborare Plan Urbanistic Zonal – Construire parc eolian 
Jimbolia 58 MW

Amplasament: Orasul Jimbolia, jud. Timis, în extravilanul localităţii

Iniţiator: SC COMPANIA EOLIANĂ SA

Descriere : Dezvoltarea producţiei de energie electrică în România din resurse regenerabile 
şi respectarea reglementărilor legale din domeniul urbanismului şi amenajării teriotriului şi a 
autorizării construcţiilor în extravilanul localităţilor.

Observaţiile vor putea fi transmise în scris la Registratura Primăriei Oraşului Jimbolia, în 
format electronic, la adresa secretariat@jimbolia.ro, sau prin fax, la nr. 0256/360784, până la data 
de 25.06.2012. Răspunsul la observaţiile transmise în această perioadă va fi publicat şi afişat în 
termen de 10 de zile lucrătoare de la data limită  stabilită pentru primirea lor.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului:  d-l Gain Eugen, Arhitect 
Şef, din cadrul Serviciului Urbanism – Primăria Jimbolia, cu sediul în Jimbolia, str. Tudor 
Vladimirescu nr. 81, tel: 0256360770, fax: 0256360784, email: eugen.gain@jimbolia.ro.

                     Primar,
               KABA GABOR                  Secretar,               
                          NIŢOI IONEL            
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