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REZULTATUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI
 in etapa intentiei de elaborare PUZ si Regulament de urbanism aferent  

pentru complex rezidențial (locuințe și funcțiuni complementare locuirii) cu regim mic de înălțime
(max. P+2E+M), sistematizare verticală, împrejmuire, extinderi de rețele tehnico-edilitare și

branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitar”, 
pe teren proprietate privată

Argumentare:  Intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal având ca obiect construire
complex rezidențial (locuințe și funcțiuni complementare locuirii) cu regim mic de înălțime (max.
P+2E+M),  sistematizare  verticală,  împrejmuire,  extinderi  de  rețele  tehnico-edilitare  și
branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitar, în municipiul Suceava, str. Mitocului,
initiator: SC OPERATIONAL AUTOLEASING SRL.

Amplasament: Terenul în suprafață de 27.891 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 51798, se
află în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Mitocului și este proprietarea lui SC OPERATIONAL
AUTOLEASING SRL. 

Publicul a fost invitat să consulte documentele privind intenția de elaborare a planului zonal și
să transmită observații  și propuneri privind planul urbanistic zonal “construire  complex rezidențial
(locuințe  și  funcțiuni  complementare  locuirii)  cu  regim  mic  de  înălțime  (max.  P+2E+M),
sistematizare verticală, împrejmuire, extinderi de rețele tehnico-edilitare și branșamente/racorduri
la  rețelele  de utilități  tehnico-edilitar”, în termen de  5 zile  de la  data  de 04.03.2019,  în vederea
stabilirii cerințelor de elaborare/eliberare a avizului de oportunitate.

În  acest  sens,  anunțul  privind  intenția  de  elaborare  PUZ  a  fost  publicat  pe  site-ul
www.primariasv.ro, a fost afișat  în holul principal de la parterul Primăriei municipiului Suceava și a
fost afișat pe un panou montat pe parcela de teren.

Documentația  de  urbanism,  care  a  fost  disponibilă  pentru  consultare  la  sediul  Primăriei
municipiului Suceava – camera 38, nu a fost consultată de nici o persoană.

În perioada indicată nu s-au primit observații/obiecțiuni la aceasta documentatie de urbanism. 


