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RAPORTUL 

INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI 

referitor la opiniile colectate, răspunsurile date şi argumentarea lor 

privind PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru construire clădire P+M cu parcare 

deschisă la parter şi showroom articole muzicale la mansardă,  

 pe teren proprietate privată 

 

 

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 construire clădire P+M cu parcare deschisă la parter 

si showroom articole muzicale la mansardă, pe teren proprietate privată.  

- Nr. de înregistrare: cerere nr. 23313/25.07.2016 

- Amplasament: strada Marasesti, nr.36 

- Beneficiar: S.C. ADAMARIS S.R.L. 

- Proiectant: SC AVENSIS COMPANY SRL 

 

Informarea şi consultarea publicului s-a desfăşurat astfel:  

 

1. În perioada 29.07.2016-12.08.2016 s-a desfăşurat consultarea şi informarea publicului cu 

privire la această documentaţie.  

2. În data 29.08.2016 a fost afişat panoul cu privire la intenţia de elaborare PUD pe teritoriul 

zonei studiate.  

3. In data de 27.07.2016 s-a publicat anunţul cu privire la intenţia de elaborare PUD, pe site-ul 

instituţiei www.primariasv.ro, la sectiunea ”Anunturi„. 

4. S-au expediat prin Poşta Română  notificări cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu iniţiat 

de S.C. ADAMARIS S.R.L. pentru construire clădire P+M cu parcare deschisă la parter şi 

showroom articole muzicale la mansardă, pe teren proprietate privată, proprietarilor parcelelor 

vecine celei care a generat PUD, respectiv: Scoala generală nr. 3 şi Popovici Vasile. 

 

 

http://www.primariasv.ro/
http://www.primariasv.ri/


5. 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; 

6. Nici o persoană nu a depus la Primăria municipiului Suceava obiecţiuni cu privire la această 

documentaţie 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 

construire clădire P+M cu parcare deschisă la parter şi showroom articole muzicale la 

mansardă, beneficiar S.C. ADAMARIS S.R.L., proiectant SC AVENSIS COMPANY S.R.L., 

se supune deliberării Consiliului Local al municipiului Suceava împreună cu toate avizele, 

acordurile şi studiile de specialitate ce fac parte integrantă din această documentaţie. 

 

 

 

 


