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RAPORTUL 

INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI 
referitor la opiniile colectate, răspunsurile date şi argumentarea lor 

privind PLANUL URBANISTIC de DETALIU 
pentru  Sediu Judecatorie Suceava,  

  pe teren proprietatea Statului Roman, cu drept de administrare Tribunalul Suceava 
 
 

Se întocmeşte Raportul informării şi consultării publicului, pentru: 
- Planul urbanistic de detaliu pentru obiectivul de investiție Sediu Judecătorie Suceava, 
pe teren aflat în proprietatea Statului Român - domeniul public, cu drept de administrare 
Tribunalul Suceava, în suprafață de 6600 mp identic cu p.c. 45061, situat în intravilanul 
municipiului Suceava pe b-dul George Enescu, inițiator Tribunalul Suceava, prin 
Compania Nationala de Investitii. 
 
- Nr.de înregistrare cerere: 12920/22.04.2021 
- Amplasament: situat în intravilanul municipiului b-dul George Enescu  
- Beneficiar: Tribunalul Suceava 
- Proiectant:  S.C. ARHIPLUS S.R.L. Focsani 
- Specialist cu drept de semnătură RUR: arhitect Dimitrie D. OLARU 
 
Informarea şi consultarea publicului s-a desfăşurat astfel: 

1. În perioada 29.09.2021 – 13.10.2021 s-a desfăşurat consultarea de către public a 
documentelor PUD, cu posibilitatea transmiterii eventualelor observații la sediul Primăriei 
municipiului Suceava.  
2. În acest sens, în data de 28.09.2021, a fost afisat în holul central de la parterul Primăriei 
municipiului Suceava un anunț privind intenția și elaborarea propunerilor PUD. 

3. În data de 28.09.2021, pe teritoriul zonei studiate au fost amplasate 2(două) panouri cu 
anunțul privind elaborarea propunerilor PUD. Un panou cu anunțul privind intenția și 
elaborarea propunerilor PUD a fost afișat și pe ușa de intrare a blocului de locuințe situat în 
partea de nord a amplasamentului care face obiectul PUD.  

4. La aceeași data – 28.09.2021, s-a publicat anunțul și pe site-ul Primăriei municipiului 
Suceava, la secțiunea “Anunțuri”. Deasemenea, au fost publicate notificări cu privire la acest 
anunț pe pagina oficială de Facebook a Primăriei municipiului Suceava și pe aplicația 
mobilă CityApp. 

5. S-au expediat prin Poșta Română/e-mail un număr de 7(șapte) notificări cu privire la 
elaborarea propunerilor aferente Planului Urbanistic de Detaliu iniţiat de Tribunalul 
Suceava, proprietarilor parcelelor de teren vecine celei care a generat PUD. 

6. Documentaţia a putut fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava, 
Compartiment Strategii Urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, etaj 3, cam. 38, de 

 



luni până vineri între orele 9:00-13.00, pe site–ul Primăriei municipiului Suceava 
www.primariasv.ro - secţiunea “Anunţuri” și în holul central de la parterul instituției. 

7. În perioada de informare și consultare a publicului au fost inregistrate la Primăria 
municipiului Suceava 2(două) adrese cu obiecțiuni referitoare la această documentație de 
urbanism. Obiecțiunile înaintate au făcut referire, în principal, la asigurarea locurilor de 
parcare în zonă, respectarea normelor de însorire și iluminat natural în raport cu funcțiunile 
clădirilor învecinate și accesul spre amplasamentul aflat în discuție. 

8. Obiecțiunile au fost aduse la cunoștința inițiatorului, iar răspunsurile argumentate ale 
acestuia cu privire la observațiile înaintate au fost  transmise persoanelor interesate. 

9.Documentația de urbanism PUD, împreună cu obiecțiunile inregistrate la Primăria 
municipiului Suceava si cu raspunsurile argumentate la acestea, au fost analizate în Comisia 
tehnica de urbanism și amenajarea teritoriului. 

 
Prezentul Raport a fost intocmit in conformitate cu procedura prevăzută in 

Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de 
urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobat prin  H.C.L. nr. 229/30.09.2020 conform  
prevederilor 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.  

 
 

  


