
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

ORAŞUL DOLHASCA  

CONSILIUL LOCAL 

       

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  - ,, PUZ – Regenerare urbană în vederea 

realizării de Instituții Publice și Servicii” 

 

 Consiliul local al oraşului Dolhasca, judeţul Suceava; 

  Având în vedere : 

- Referat aprobare cu nr. 10098/22.07.2022, la proiectul de hotărâre inițiat de domnul Isachi 

Decebal Dumitru, primarul orașului Dolhasca; 

- Raportul de specialitate cu nr.  10176/25.07.2022, întocmit de Vrabie Mihaela, inspector 

la Compartimentul Urbanism; 

- Raportul informării şi consultării publicului nr. 10061 din 21.07.2022 ; 

- Avizul favorabil nr. 36 din iunie, 2022 al Arhitectului şef al Consiliului Judeţean Suceava; 

- Decizia Etapei  de Încadrare nr. 72/28.06.2022 a Agenției pentru Protecția Mediului 

Suceava 

- raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ ; 

-  raportul Comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi de 

disciplină,apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 25, alin. (1), art. 47 și art.50 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare< 

În temeiul art. 129 alin. (6) lit. c),  art.139, alin. (3), lit. e) și art 196 alin. (1) 

din  Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu 

completările ulterioare. 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

     Art.1. Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal  - ,, PUZ – 

Regenerare urbană în vederea realizării de Instituții Publice și Servicii”pentru imobilul 

teren cu  nr. cadastral 38515 înscris în Cartea Funciară 38515, UAT Dolhasca, proprietatea 

Orașului Dolhasca,  conform Proiectului nr. 365/2022, elaborat de S.C IDEAL PROIECT 

SRL,  anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 
 

Art.2. - Valabitatea documentației de urbanism se stabilește de 10 ani de la data 

aprobării. 
 

Art.3. Primarul orașului Dolhasca, prin aparatul de specialitate,  va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

     Preşedinte de şedinţă              

       Popa Adrian 

                                                                                                                 Contrasemnează, 

                                                                                                       Secretarul general al oraşului 

                                                                                                                    Pavăl Maricica 
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