
 
                                                                       R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
MUNICIPIUL FĂLTICENI 

CONSILIUL LOCAL                                                               
Nr. 4646/21.02.2020 

                                         
                                                                                              Proiect 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea documentaţiei de urbanism ” PUZ – Plan Urbanistic Zonal  - Întocmire P.U.Z. 
pentru introducere teren în intravilan în vederea construirii a două locuinţe (P+M)” generat de 
imobilul situat în judeţul Suceava, extravilanul municipiului Fălticeni, strada Plutonier Ghiniţă, 

identificat prin nr. cadastral 33617, proprietatea domnului Vasiliu Cristian 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  
       -  referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 4645/21.02.2020 ; 
       -   cererea d-lui  Vasiliu Cristian înregistrată sub nr. 4527/20.02.2020; 
       -   anunţul privind informarea şi consultarea publicului cu privire la propunerea de elaborare a unui 
plan urbanistic zonal înregistrat sub nr. 16632/24.07.2019; 
       -  raportul consultării publicului cu privire la propunerea de elaborare a unui plan urbanistic 
general înregistrat sub nr. 16632/08.10.2019; 
       -  prevederile HCL nr. 28/28.02.2019 privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru 
întocmirea Planului Urbanistic Zonal; 
            În temeiul prevederilor art. 25, art. 47 şi art. 50 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. c, alin.6, lit. c, art. 136, alin. 10 și art. 139, 
alin. 3, lit. e din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
             Art.1. –  Se aprobă documentaţia de urbanism ” PUZ – Plan Urbanistic Zonal  - Întocmire 
P.U.Z. pentru introducere teren în intravilan în vederea construirii a două locuinţe (P+M)” 
generat de imobilul situat în judeţul Suceava, extravilanul municipiului Fălticeni, strada 
Plutonier Ghiniţă, identificat prin nr. cadastral 33617, proprietatea domnului Vasiliu Cristian, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
             Art.2. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcţiei urbanism şi 
disciplina în construcţii din cadrul Primăriei municipiului Fălticeni. 
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