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ANUNȚ PRIVIND DEMARAREA ETAPEI II DE DOCUMENTARE ȘI 
ELABORARE A STUDIILOR DE FUNDAMENTARE 

din cadrul procedurii de informare și consultare a publicului în vederea actualizării 
Planului Urbanistic General al comunei Berceni și Regulamentul Local de Urbanism 

aferent acestuia  
    
         Conform Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi 
consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a 
teritoriului şi de urbanism și a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezentul anunț aducem la 
cunoștinta publicului interesat că în data de 22.04.2022 începe procedura legală de informare 
și consultare a publicului - etapa II de elaborare a studiilor de fundamentare, în vederea 
actualizării Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism al comunei 
Berceni aprobat prin HCL nr.15/06.12.1999 și prelungit prin HCL nr.12/25.02.2019. 
 
AMPLASAMNET: comuna Berceni, satele Berceni, Corlătești, Cartier Dâmbu, Cătunu, 
Moara Nouă 
PROIECTANT GENERAL: S.C. TOPING COMPANY S.R.L. prin ing. Daniel Pandele 
PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. GREENWOOD TECH GWT S.R.L. prin urb. 
dpl. Mircea Radu Atanasiu 
 
          Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind etapa de documentare 
și elaborare a studiilor de fundamentare care stau la baza Planului Urbanistic General al 
comunei Berceni în perioada 22.04.2022 – 06.06.2022. 
          Documentația pentru actualizare Plan Urbanistic General al comunei Berceni poate fi 
consultată la sediul Primăriei, în fiecare zi de miercuri, între orele 09.00 – 10.00 cât și pe site-
ul oficial al Primăriei www.primariaberceniph.ro . 
         Persoanele responsabile cu informarea și consultarea publicului sunt: Câmpeanu 
Mihaela Ioana și Anghel Mihaela – Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului, 
Sistematizare și Peisagistică. 
         Răspunsul la observațiile transmise va fi publicat  pe site-ul oficial al Primăriei timp de 
10 zile de la sfârșitul perioadei de consultare a publicului. 
Telefon: 0244/470588 
Email: urbanism@primariaberceniph.ro  
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