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RAPORTUL
INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI
referitor la opiniile colectate, răspunsurile date şi argumentarea lor
privind PLANUL URBANISTIC DE DETALIU - Refacere fațade la frontul construit al
srăzilor Ștefan cel Mare, Ana Ipătescu și Nicolae Bălcescu

În conformitate cu prevederile 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
Având în vedere procedura prevăzută în H.C.L. nr. 40/24.02.2011 privind aprobarea
Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de
urbanism şi amenajare a teritoriului,
Se întocmeşte Raportul informării şi consultării publicului, pentru:
- Planul Urbanistic de Detaliu- pentru refacere fațade la frontul construit al străzilor Ștefan
cel Mare, Ana Ipătescu și Nicolae Bălcescu
- Nr.de înregistrare: cerere nr. 18253/28.06.2013; 20735/9.07.2015
- Amplasament: Ștefan cel Mare, Ana Ipătescu și Nicolae Bălcescu
-Inițiator: MUNICIPIUL SUCEAVA
- Proiectant: SC ARHITECT`95 SRL
- Coordonatori urbanism: arh. C. Daniel Tudor Munteanu, arh. A. Rabiniuc Mocanu, C.
Rabiniuc Mocanu
Informarea şi consultarea publicului s-a desfăşurat astfel:
1. În perioada 11.12.2014-25.12.2014 s-a desfăşurat consultarea şi informarea publicului cu
privire la această documentaţie.
2. În data 11.12.2015 s-a publicat anunţul cu privire la intenţia de elaborare PUD pe site-ul
instituţiei.
3. În data de 18.12.2015 s-a publicat anunţul cu privire la intenţia de elaborare PUD în presa
locală, respectiv: Monitorul de Suceava și Crai Nou.
4. In data de 16.04.2015 s-a publicat anunțul cu privire la depunerea solicitării de obținere a
avizului de mediu în presa locală.
5. În data de 20.04.2015 s-a publicat anunțul 2 cu privire la depunerea solicitării de obținere a
avizului de mediu în presa locală.

6. În data de 14.05.2015 s-a publicat anunțul cu privire la decizia etapei de încadrare: fără
evaluare a impactului de mediu în presa locală.
7. Documentaţia a putut fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava, Compartiment
Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, etaj 3, cam. 38 şi pe site–ul primăriei
municipiului Suceava www.primariasv.ro, secţiunea anunţuri;
8. Nici o persoană nu a depus la Primăria municipiului Suceava obiecțiuni cu privire la această
documentație de urbanism.
Având în vedere că s-au respectat procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 40/24.02.2011
privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea
planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, Planul Urbanistic de Detaliu pentru
refacere fațade la frontul construit al străzilor Ștefan cel Mare, Ana Ipătescu și Nicolae
Bălcescu, beneficiar: MUNICIPIUL SUCEAVA, proiectant SC ARHITECT`95 SRL, se
supune deliberării Consiliului Local al municipiului Suceava împreună cu toate avizele,
acordurile şi studiile de specialitate ce fac parte integrantă din această documentaţie.

