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REZULTATUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI 
în etapa elaborării propunerilor PUZ și a Regulamentului de urbanism aferent 

pentru construire cartier rezidențial cu blocuri de locuințe colective cu regim mare de înăltime și funcțiuni 
complementare locuirii (spații comerciale, spații de alimentație publică, spații pentru prestări servicii), 

sistematizare verticală, locuri de parcare, spații verzi amenajate, teren de sport, loc de joacă pentru copii, 
racorduri/branșamente, pe teren proprietate privata 

 
 

Argumentare: Elaborarea propunerilor documenției de urbanism pentru construire cartier rezidențial cu blocuri 
de locuințe colective cu regim mare de înăltime și funcțiuni complementare locuirii (spații comerciale, spații 
de alimentație publică, spații pentru prestări servicii), sistematizare verticală, locuri de parcare, spații verzi 
amenajate, teren de sport, loc de joacă pentru copii, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privata, 
initiator UCASY HOMES S.R.L.. 
Amplasament: teren în suprafață totală de 8851 mp, identic cu parcelele cadastrale nr.57729 (8384mp) si nr.57075 
(467mp), situat in intravilanul municipiului, pe  Traian Vuia, f.n. 
 

Publicul a fost invitat să consulte documentele privind elaborarea propunerilor Planului urbanistic zonal și 
să transmită observații/obiecțiuni referitoare la PUZ pentru construiré cartier rezidențial cu blocuri de locuințe 
colective cu regim mare de înăltime și funcțiuni complementare locuirii (spații comerciale, spații de 
alimentație publică, spații pentru prestări servicii), sistematizare verticală, locuri de parcare, spații verzi 
amenajate, teren de sport, loc de joacă pentru copii, racorduri/branșamente, în perioada 18.07.2022 –
11.08.2022. 

           În acest sens, anunțul privind elaborarea PUZ a fost publicat pe site-ul www.primariasv.ro la sectiunea 
“Anunturi”, a fost afișat în holul principal de la parterul Primăriei municipiului Suceava și a fost afișat pe 3(trei) 
panouri montate in zona amplasamentului aflat în discuție. Totodată s-au transmis 6 (sase) notificări către 
proprietarilor parcelelor de teren din vecinătatea celei care a generat PUZ. 
           Deasemenea, anunțul privind elaborarea propunerilor PUZ a fost publicat pe pagina oficială de Facebook a 
Primăriei municipiului Suceava și pe aplicația mobilă Suceava City App. 

 
În perioada de consultare și informare a publicului, nu  au fost înregistrate  obiecțiuni/observații/propuneri 

referitoare la această documentație.   
 

 

 


