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RAPORTUL COMPARTIMENTELOR DE SPECIALITATE
Compartimentul Strategii Urbane şi gestionare documentaţii de urbanism şi Serviciul Urbanism
și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei municipiului Suceava, în urma parcurgerii tuturor
etapelor și procedurilor prevăzute de legislația în vigoare și a avizării în Comisia tehnică de
amenajare a teritoriului și urbanism (constituită prin HCL nr. 164 din 31.05.2018 ca organ
consultativ cu atribuții de analiză, expertizare tehnică și consultanță, care asigură fundamentarea
tehnică a avizul arhitectului-șef), a documentație Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire
locuință colectivă cu regim de înălțime D+P+2E, locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare
verticală, branșamente/racorduri, pe teren proprietate privată în suprafață de 727 mp, identic cu
parcela cadastrală nr. 40795, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Gheorghe Doja, f.n.
înaintează spre deliberare în Consiliul Local al municipiului Suceava, prezenta documentație de
urbanism.
Legalitatea proiectului este susţinută de prevederile legislaţiei în vigoare, şi anume: Legea nr.
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, Ordinul MDRL
839/12.10.2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991
republicata, Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, Normele
metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului
și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilot de urbanism, HGR nr. 525/1996,
republicată, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, Planul Urbanistic General al
Municipiului Suceava cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, Regulamentul local de implicare
a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului - aprobat
prin H.C.L.nr.40/24.02.2011 in conformitate cu Metodologia de informare şi consultare a publicului
cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobata
prin Ordinul nr.2701/30.12.2010, legislaţia de specialitate privind protecţia mediului, de viaţă al
populaţiei, alte acte normative în vigoare.

