
                                                                R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL                                                               
Nr. 4650/21.02.2020 

          
                                                                                                         Proiect 

 
H O T Ă R Â R E 

privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru  “Construire  magazin 
Penny Market cu carmangerie, accese auto şi pietonale, trotuare, sistematizare 
verticală, amenajări exterioare, reclame luminoase pe faţadă şi în parcare, stâlp 

publicitar, împrejmuire teren, branşamente la utilităţi  şi organizare de şantier – prin 
întocmire PUZ, generat de imobilul situat în judeţul Suceava, intravilanul municipiului 

Fălticeni, str. Oborului, FN, identificat prin nr. cadastral 40528” 
 

 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  
       -   referatul de aprobareal proiectului de hotărâre,  înregistrat la nr. 4649/21.02.2020;  
     -   cererea  SC Central Energz Thermal SRL înregistrată sub nr. 4395/19.02.2020; 
             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; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
           Art.1. – Se acordă Avizul prealabil de oportunitate pentru “Construire magazin 
Penny Market cu carmangerie, accese auto şi pietonale, trotuare, sistematizare 
verticală, amenajări exterioare, reclame luminoase pe faţadă şi în parcare, stâlp 
publicitar, împrejmuire teren, branşamente la utilităţi  şi organizare de şantier – prin 
întocmire PUZ, generat de imobilul situat în judeţul Suceava, intravilanul municipiului 
Fălticeni, str. Oborului, FN, identificat prin nr. cadastral 40528” ”, aviz care este prevăzut 
în anexa la 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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