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A N U N Ț  
de informare publică (etapa III) 

Data anunțului: 11.01.2022;  
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 

urbanismului cu modificarile si completarile ulterioare, a  Ordinului 2701/2010, a 
Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor 
de urbanism și amenajare a teritoriului din competența de avizare și aprobare a 
Consiliului local Bucșani, județul Dâmbovița aprobat prin HCL 18/2010, formulăm:   

ANUNȚ ÎN ETAPA III DE IMPLICARĂRII PUBLICULUI ÎN ELABORAREA 
PROPUNERILOR STUDIU DE OPORTUNITATE 
 Proprietar 
teren 

 SC BEL –LAGO DUE S.R.L. cu sediul în comuna Ulmi, sat 
Matraca, str Principală, nr 113, cam. 2 , județul Dâmbovița  

Scopul PUZ:    
”REALIZARE LAC PENTRU AGREMENT PRIN EXPLOATAREA 

AGREGATELOR MINERALE” 
Amplasament și 
suprafața 
teren:  

comuna Bucșani, sat Bucșani,  jud. Dâmbovița; 
suprafața de teren de 32474 mp, teren arabil, situat în extravilanul satului Bucșani, 
având categoria de folosință arabil, identificat astfel : suprafața de 9000 mp tarla 45, 
parcela 978/13 identificată prin planul de delimitare și amplasament cu nr cadastral 
940- C.F. 74859; suprafața de 4974 mp tarla 45, parcela 978/14 identificată prin 
planul de delimitare și amplasament cu nr cadastral 1769 C.F. 75963; suprafața de 
5000 mp tarla 45, parcela 945/115 identificată prin planul de delimitare și 
amplasament cu nr cadastral 70071- C.F. 70071; suprafața de 5000 mp tarla 45, 
parcela 945/14 identificată prin planul de delimitare și amplasament cu nr cadastral 
1907- C.F. 70059 și suprafața de 8500 mp identificată prin planul de delimitare și 
amplasament cu nr cadastral 957- C.F. 75963 

      
 PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII, PROPUNERI, 
RECOMANDĂRI în scris la sediul Primăriei Bucșani, telefon 0245235041, fax 0245235041,    
pentru această etapă, până la data de 10.02.2022, în zilele de luni-vineri între orele 8,00-
16,00.  
 Întreaga documentație poate fi studiată la sediul Primăriei Bucșani de luni până 
vineri între orele 8,00-16,00 și puteți să faceți propuneri, recomandări, observații, etc. față 
de propunerea PUZ cu această destinație, până la data de 10.02.2022 orele 14,00. 
 Prezentul anunț a fost făcut  public, azi 11.01.2022, fiind afișat la sediul Primăriei 
Bucșani.  
 Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Bucșani, județul Dâmbovița  
 
 PRIMAR       CONSILIER URBANISM  
Niță Constantin      Ghiță Claudia  


