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RAPORTUL 

INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI 
referitor la opiniile colectate, răspunsurile date şi argumentarea lor 

privind PLANUL URBANISTIC de DETALIU pentru construire bloc de locuințe cu regim 
mare de înălțime cu locuri de parcare la demisol și în extinderea demisolului, spații comerciale  
și prestări servicii la parter, spații de locuit la etaje, sistematizare verticală, parcări supraterane, 

racorduri/branșamente, organizare de șantier, pe teren proprietate privată  
 
 

 
Se întocmeşte Raportul informării şi consultării publicului, pentru: 

- Plan Urbanistic de Detaliu inițiat pentru construire bloc de locuințe cu regim mare de 
înălțime cu locuri de parcare la demisol și în extinderea demisolului, spații comerciale  și 
prestări servicii la parter, spații de locuit la etaje, sistematizare verticală, parcări supraterane, 
racorduri/branșamente, organizare de șantier, pe teren proprietate privată in suprafață de 1130 
mp, identic cu parcela cadastrala nr. 31729, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe Calea 
Burdujeni fn. 
- Nr.de înregistrare: 20015/19.06.2019 
- Amplasament: situat in intravilanul municipiului, Calea Burdujeni fn. 
- Beneficiar: IFTIME DUMITRU si IFTIME P.L. SILVIA 
- Proiectant general: SC NORTH-EAST CONSULTING SRL                     
- Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Mihai Tulbure 
 
Informarea şi consultarea publicului s-a desfăşurat astfel:  
 
1. La data de 26.07.2019 s-a afișat anunțul privind elaborarea PUD pe site-ul Primăriei 
municipiului Suceava si in holul central de la parterul institutiei 
2. Tot în data de 26.07.2019 a fost afişat panoul cu anunțul privind elaborarea PUD, pe teritoriul 
zonei studiate.  

3. Perioada 26.07.2019 -10.07.2019 a fost stabilită pentru primirea observațiilor și obiecțiunilor 
din partea  publicului.  

 

4. Conform listei cu  proprietarii a caror proprietati vor fi afectate de propunerile prevazute în 
PUD, prezentată la documentație, s-au expediat prin Poșta Română un numar de 2(două) 
notificări cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu iniţiat de IFTIME DUMITRU si IFTIME 
P.L. SILVIA, proprietarului parcelelei vecine celei care a generat PUD, precum si Asociatiei de 
proprietari nr. 43, cu posibilitatea de transmitere obiectiuni pâna în data de 10.07.2019.       
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5. Documentaţia a putut fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava, Compartiment 
Strategii Urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, etaj 3, cam. 38, pe site –ul Primariei 
municipiului Suceava www.primariasv.ro la secţiunea “Anunţuri” si in holul central de la 
parterul institutiei. 

6. In perioada stabilită nu s-au înregistrat obiecțiuni din partea cetățenilor  

7. Nici o persoana nu a solicitat consultarea documentației la sediul Primăriei municipiului 
Suceava 

8. Rezultatul informării și consultării publicului s-a materializat în prezentul raport. 

Prezentul Raport a fost intocmit în conformitate cu procedura prevăzută in Regulamentul 
local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a 
teritoriului, aprobat prin  H.C.L. nr. 40/24.02.2011 conform prevederilor Ordinului nr. 
2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu 
privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism.  

 
 


