ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 18679/15.09.2020
Proiect
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei de urbanism ” PUZ – Plan Urbanistic Zonal - Întocmire
PUZ în vederea construirii de locuinţe colective(D+P+E+M) cu spaţiu comercial la parter
şi împrejmuire” generat de imobilul situat în intravilanul Municipiului Fălticeni, str.
Buciumeni nr. 3, nr. cadastral 39269, proprietatea Diaconu Gheorghiţă şi Diaconu Viorica
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 18678/15.09.2020;
- anunţul privind informarea şi consultarea publicului cu privire la propunerea de
elaborare a unui plan urbanistic zonal înregistrat sub nr. 15134/27.07.2020;
- raportul consultării publicului cu privire la propunerea de elaborare a unui plan
urbanistic general înregistrat sub nr. 15134/24.08.2020;
- prevederile HCL nr. 6/30.01.2020 privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate
pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal;
În temeiul prevederilor art. 32, alin. 4 şi art. 50 din Legea nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. c, alin. 6, lit. c, art. 136, alin. 10 şi art.
139, alin. 3, lit. e şi art. 155, alin. 1, lit. d, alin. 5, lit. f din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă documentaţia de urbanism ”PUZ – Plan Urbanistic Zonal Întocmire PUZ în vederea construirii de locuinţe colective(D+P+E+M) cu spaţiu comercial
la parter şi împrejmuire” generat de imobilul situat în intravilanul Municipiului Fălticeni,
str. Buciumeni nr. 3, nr. cadastral 39269, proprietatea Diaconu Gheorghiţă şi Diaconu
Viorica, aviz care este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
Art.2. – Termenul de valabilitate al documentaţiei de urbanism prevăzută la art. 1 este
de 36 de luni de la data adoptării prezentei hotărâri.
Art.3. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei
urbanism şi disciplina în construcţii din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni.
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