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REZULTATUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI 
în etapa intenției de elaborare PUZ și Regulament de urbanism aferent 

pentru construirea ansamblului rezidențial Ștefan Cel Mare cu funcțiuni complementare și dotări 
aferente,  pe terenuri proprietăți private în suprafață de 5930mp (subzona 1) + 3804 mp (subzona 2) + 

115 mp teren proprietatea municipiului Suceava 
 

 
Argumentare: Intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru construirea 

ansamblului rezidențial Ștefan Cel Mare cu funcțiuni complementare și dotări aferente, în municipiul 
Suceava, strada Dragoș Voda nr 4 si strada Armeneasca nr. 9, nr. 13, nr. 11, nr. 15  , strada Vasile 
Alecsandri nr. 7, inițiatori: SC GENERAL CONSTRUCT SRL, Parohia Sfântul Nicolae, SC 
TRANSPORTURI AUTO SA, Croitoru Gheorghe si Croitoru Lina.  

Amplasament: Terenul în suprafață totală de 9849 mp, se află în intravilanul municipiului 
Suceava, pe str. str. Dragoș Vodă, strada Armenească și strada Vasile Alecsandri și sunt proprietatea 
SC GENERAL CONSTRUCT SRL, Parohia Sfântul Nicolae, SC TRANSPORTURI AUTO SA, 
Croitoru Gheorghe și Croitoru Lina. Terenurile aflate în proprietatea Municipiului Suceava - domeniul 
privat, în suprafață totală de 115 mp teren, nu vor fi afectate de construcții.    

Publicul a fost invitat să consulte documentele privind intenția de elaborare a planului zonal și 
să transmită observații și propuneri privind planul urbanistic zonal “pentru construirea ansamblului 
rezidențial Ștefan Cel Mare cu funcțiuni complementare și dotări aferente”, în termen de 5 zile de la 
data de 26.06.2019, 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, a fost consultată de trei persoane. 

În perioada indicată s-au primit observații/obiecțiuni la aceasta documentație de urbanism, 
înregistrate la Primăria municipiului Suceava cu nr. 21178/28.06.2019 si nr. 21406/1.07.2019 și 
analizate în ședința Comisiei Tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului din data de 17.07.2019.             
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