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NOTA DE FUNDAMENTARE
privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea
Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Suceava
Realizarea de proiecte de investiţii care să genereze beneficii pentru locuitorii municipiului în
termeni de creştere a calităţii vieţii şi de atragere de investiţii prin care să fie create noi locuri de muncă
reprezintă o prioritate pentru Primăria Suceava.
În acest sens Primăria a identificat, ţinând cont de nevoile de dezvoltare locală, pe baza consultării
publicului şi a factorilor interesaţi o serie proiecte de importanţă majoră pentru comunitatea locală,
proiecte în măsură să răspundă necesităţilor de dezvoltare durabilă echilibrată, respectiv:
- Intervenţii privind reabilitarea şi modernizarea infrastructurii publice urbane, rutiere şi de
iluminat public
- Realizarea unor lucrări de investiţii pentru modernizarea centrului oraşului, lucrări prin care să
fie realizate inclusiv parcaje subterane
- Investiţii pentru îmbunătăţirea infrastructurii sociale locale. În acest sens realizarea unor soluţii
inovative, sau implementarea unor soluţii moderne de supraveghere a zonelor urbane cu risc
social, astfel încât să fie prevenită comiterea de acte antisociale, asigurându-se creşterea
gradului de siguranţă al locuitorilor
- Construirea unei structuri reprezentative a producătorilor de bunuri artizanale tradiţionale ale
zonei, prin intermediul căreia producătorii să beneficieze de sprijin logistic, material şi pentru
promovarea produselor
Pentru realizarea unor obiective de investiţii care să acopere necesităţile de dezvoltare prezentate,
Serviciul Integrare europeană şi strategii de dezvoltare a identificat drept sursă de finanţare Programul
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli
urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri Integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul – Poli de dezvoltare urbană.
Municipiul Suceava este desemnat Pol de dezvoltare urbană prin Hotărârea Guvernului nr. 998/
2008 privind desemnarea polilor naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din
programele cu finanţare comunitară şi naţională, cu modificările şi completările ulterioare. Realizarea
proiectelor propuse în baza acestui act normativ se face prin elaborarea, propunerea spre finanţare şi
implementarea Planului integrat de dezvoltare urbană al polului de dezvoltare urbană.

Elaborarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Suceava s-a realizat parcurgând
următoarelor demersuri şi proceduri:
Realizarea auditul situaţiei existente în municipiu, respectiv examinarea
potenţialului de dezvoltare al arealului oraşului, identificarea atuurilor, a
problemelor şi disfuncţionalităţilor;
Construirea Strategiei de dezvoltare a municipiului, în contextul Planului Integrat
de Dezvoltare Urbană, respectiv stabilirea obiectivelor strategice, politicilor,
programelor şi priorităţilor. Pe baza auditului, în această etapă este definit procesul de
soluţionare a problemelor identificate şi/sau de valorificare a oportunităţilor
identificate la nivelul municipiului, prin acţiuni/proiecte care au ca scop rezolvarea,
reducerea, ameliorarea acestor probleme, şi/ sau obţinerea de avantaje competitive;
Stabilirea proiectele individuale prin care se implementează Planul Integrat de
Dezvoltare Urbană al Municipiului Suceava.
Aşa cum a rezultat pe durata procesului de elaborare a Planului Integrat al Municipiului Suceava , din
analiza detaliată a situaţiei existente şi din consultarea publică – a populaţiei şi a factorilor interesaţi,
inclusiv a reprezentanţilor ADR Nord-Est - portofoliul de proiecte individuale prin care va fi implementat
Planul Integrat al Municipiului conţine următoarele proiecte:
1. Reabilitare străzi, pod şi pasaj, modernizare parcuri şi creare staţii modulare de transport public în
comun în municipiul Suceava
2. Modernizarea iluminatului public pe Artera principală în Municipiul Suceava
3. Modernizarea zonei centrale a Municipiului Suceava, prin creare parcaje subterane, reabilitare
pietonal şi străzi
4. Centru pentru susţinerea tradiţiilor bucovinene
5. Cresterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Suceava, prin achiziţionarea de
echipamente specifice şi amenajarea unui centru de supraveghere
Fiecare dintre aceste proiecte vizează realizarea unor obiective deosebit de importante pentru
comunitatea locală, prin îmbunătăţirea infrastructuri urbane locale, prin dezvoltarea mediului de afaceri
local şi consolidarea infrastructurii sociale, astfel:
- Prin proiectul „Reabilitare străzi, pod şi pasaj, modernizare parcuri şi creare staţii modulare de
transport public în comun în Municipiul Suceava” vor fi realizate investiţii pentru:
- Modernizarea arterei rutiere principale a oraşului - strada magistrală care asigură
preluarea fluxurilor majore de trafic pe direcţia principală de legătură a DN 2 cu
DN 29,
- Construirea sau reabilitarea unor drumuri din cartierele Itcani şi Burdujeni Sat,
- Consolidarea/ reabilitarea podului peste râul Suceava şi a pasajului peste CF, pod şi
pasaj aflate pe calea de rulare a străzii Calea Unirii de pe Artera principală,
- Modernizarea Parcului din zona Gării Iţcani şi a Parcului de la Cinematograful
Burdujeni,
- Crearea unui număr de 8 staţii modulare de transport public în comun ce vor fi
amplasate pe căile rutiere principale din Iţcani şi Burdujeni Sat.
- Prin proiectul privind modernizarea iluminatului public pe Artera principală se vor realiza
următoarele tipuri de lucrări şi dotări:
- Construirea unei infrastructuri noi: reţea electrică LES, stâlpi metalici supli
dedicaţi căilor de circulaţie rutieră şi pietonală, aparate de iluminat specializate, cu
caracteristici superioare,

-

-

- Vor fi instalate aparate şi stâlpi de iluminat unitare ca formă, materiale şi culoare,
cu un aspect diurn modern, integrat în specificul zonei,
- Dotarea stâlpilor de iluminat ce vor fi amplasaţi cu aparate de iluminat destinate
zonei pietonale adiacente căii rutiere,
- Instalarea unui sistem temporar destinat iluminatului festiv.
Proiectul pentru modernizarea zonei centrale a Municipiului va duce la atingerea următorilor
indicatori:
- Crearea a 2 parcaje subterane, cu 107, respectiv 55 locuri,
- Reabilitarea pietonalului şi a carosabilului aferente zonei centrale, precum şi
amenajarea spaţiilor verzi şi dotări cu mobilier urban
Construirea unui Centru de sprijinire a tradiţiilor bucovinene va crea pentru micii producători de
produse artizanale tradiţionale specifice zonei o infrastructură adecvată pentru
producţie şi servicii de promovarea a produselor.
Prin proiectul destinat creşterii siguranţei şi prevenirii criminalităţii în Municipiu:
- vor fi achiziţionate sisteme de supraveghere: dispecerat central de monitorizare,
infrastructură de transfer de date, echipamente de transmisie, camere video fixe şi
mobile,
- vor fi instalate echipamentele sistemului de supraveghere,
- va fi amenajat unu centru de supraveghere şi dispecerat pentru coordonarea
activităţilor de intervenţie în timp real.

Intervenţiile realizate într-o manieră integrată prin implementarea acestor proiecte vor conduce la
creşterea gradului de dezvoltare al municipiului, făcând din acesta o locaţie atractivă pentru locuitori,
investitori, turişti şi vizitatori.
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