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Anunț public privind  intenția de elaborare a Planului  Urbanistic Zonal  în vederea introducerii în intravilan a
suprafeței de 35.913  mp identica cu imobilul cu nr. cadastral 33356 din CF 33356 Voitinel, în scopul

construirii Centru de reziliență vârstnici si funcțiuni complementare

În conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 22/2011 privind apobarea ”Regulamentului local referitor la implicarea
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism  sau de amenajare a teritoriului” Primaria comunei Voitinel
aduce  la  cunoștința   publicului  interesat   intenția  elaborării  Planului   Urbanistic  Zonal   în  vederea introducerii  în
intravilan a suprafeței de 35.913  mp identica cu imobilul cu nr. cadastral 33356 din CF 33356 Voitinel, în scopul
construirii  Centru  de  reziliență  vârstnici  si  funcțiuni  complementare,  pe  terenul  proprietate  privată  a  comunei
Voitinel, 

Datele de identificare ale obiectivului sunt  prezentate in tabelul  de mai jos: 

INTENȚIE ELABORARE  P.U.Z. -  Plan Urbanistic
Zonal  în  vederea  introducerii  în  intravilan  a
suprafeței de 35.913  mp identica cu imobilul cu
nr.  cadastral  33356  din  CF  33356  Voitinel,  în
scopul construirii Centru de reziliență vârstnici si
funcțiuni complementare

INITIATOR: COMUNA VOITINEL

PROPUNERE:
Inițiatorul propune introducerea terenului în suprafață
de 35913 mp, situat în comuna Voitinel, zona Dealu
Leahului, județul Suceava,  în inttravilanul comunei în
vederea  construirii  unui  centru  de  reziliență
vârstnici si funcțiuni complementare.
Terenul este identificat cu nr. cadastral 33356 din CF
33356,  apatine domeniului  privat  al  comunei  si  este
amplasat in extravilan conform PUG.

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII  SI PROPUNERI asupra intenției de elaborare a
Planului Urbanistic Zonal la Compartimentul Urbanism în perioada 19. 12. 2022 – 31. 12. 2022  între orele
08,00 – 16,00.
Observațiile sunt necesare în vederea elaborării planluui urbanistic zonal
Răspunsul la observaţiile transmise va fi pus la dispoziţia publicului pe pagina de internet a Primăriei
comunei Voitinel  www.comunavoitinel.ro, până la data de 31.12.2022
Persoana  responsabilă  cu  informarea  și  consultarea  publicului  este  Cîrdei  Ilie  Vctor,  inspector  principal,
Compartimentul Urbanism, telefon 0230/412224.

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului urbanistic 
zonal:
- Elaborarea propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare;
- Elaborarea propunerii finale a planului urbanistic zonal;
- Transmiterea documentaţiei pe circuitul legal de avizare;
- Elaborarea Raportului informării şi consultării publicului;
- Aprobarea planului urbanistic zonal prin hotărâre de consiliu local.

      Secretar ,             Inspector, 

CÎRDEI VASILE CĂTĂIN ing. CÎRDEI ILIE VICTOR
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