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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei de urbanism
PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru construire bloc de locuinţe colective
S+P+4E+M, cu locuri de parcare la subsol şi spaţii de locuit la parter, etaje şi mansardă,
pe teren proprietate privată
Solicitant: Ciocan Narcis Daniel
Având în vederea Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava înregistrată
cu nr. 36506/17.11.2016, raportul Compartimentelor de specialitate nr. 36507/17.11.2016 şi
Raportul Comisiei tehnice de amenajarea a teritoriului si urbanism
În conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, art.2 alin.(2), Ordinul MDRL
839/12.10.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991
republicată, ale Hotărârii de Guvern nr. 525/1996, privind aprobarea Regulamentului General
de Urbanism,
Cu respectarea reglementărilor conţinute în Planul Urbanistic General al Municipiului
Suceava cu Regulamentul local de urbanism aferent,
În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2), lit c), alin.(5) lit. c) , art. 45 alin.(2), lit e), art. 47 şi
art. 49 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată
H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1 a) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire bloc de locuinţe
colective S+P+4E+M, cu locuri de parcare la subsol şi spaţii de locuit la parter, etaje şi
mansardă, pe teren proprietate privată în suprafaţă de 500 mp, identic cu parcela cu numărul
cadastral 48723, situat în intravilanul municipiului pe strada Păcii.
Indicatori urbanistici: Numar apartamente = 22
POT = 57%.
CUT = 3,98.
Regim de înălţime = S+P+4E+M
Solicitant: Ciocan Narcis Daniel (cerere nr.32565/14.10.2016)
b) Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic de Detaliu va fi de 3 ani de la data
aprobării.
ART.2 Primarul municipiului Suceava, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA
NR. 36506 din 17.11.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire
bloc de locuinţe colective S+P+4E+M, cu locuri de parcare la subsol şi spaţii de locuit la
parter, etaje şi mansardă, pe teren proprietate privată

Planul Urbanistic de Detaliu supus aprobării Consiliului Local are exclusiv caracter de
reglementare specifică pentru o parcelă în relaţie cu parcelele învecinate.
Documentaţia de urbanism– PUD este instrumentul de proiectare urbană care detaliază
cel puţin: retragerile faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, procentul de ocupare a
terenului şi modul de ocupare a terenului, accesele auto şi pietonale, conformarea arhitecturalvolumetrică şi conformarea spaţiilor publice.
Reglementările conţinute în documentaţia de urbanism aprobată vor sta la baza
întocmirii documentaţiei tehnice pentru obţinerea autorizaţiei de construire.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, Ordinul nr. 839/2009 privind Normele metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 republicat, ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului
si urbanismul, ale HGR nr. 525/1996, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism
şi ale Planului Urbanistic General al Municipiului Suceava,
În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2), lit c), alin.(5) lit. c), art. 45 alin.(2), lit e), art.47 şi
art. 49 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, se supune aprobării
Consiliului Local al municipiului Suceava proiectul de hotărâre în forma redactată şi
prezentată alăturat.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA
Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru
Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului
Compartimentul Strategii Urbane şi Gestionare Documentaţii de Urbanism
Nr.36507/ 17.11.2016

RAPORTUL COMPARTIMENTELOR DE SPECIALITATE
Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Compartimentul Strategii Urbane şi
Gestionare Documentaţii de Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Suceava consideră
oportun şi legal proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism – Plan
Urbanistic de Detaliu pentru construire bloc de locuinţe colective S+P+4E+M, cu locuri de
parcare la subsol şi spaţii de locuit la parter, etaje şi mansardă.
Legalitatea proiectului este susţinută de prevederile legislaţiei în vigoare, şi anume:
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, Ordinul
MDRL nr. 839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991
republicată, ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, HGR nr.
525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, Planul Urbanistic General
al Municipiului Suceava cu Regulamentul local de urbanism aferent, legislaţia de specialitate
privind protecţia mediului de viaţă al populaţiei, alte acte normative în vigoare.
Oportunitatea proiectului de hotărâre este determinată de necesitatea satisfacerii
cerinţelor de construire de locuinţe colective pe strada Păcii, corelat cu respectarea cerinţelor
urbanistice caracteristice zonei.

