
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 92 
 din 10 octombrie 2016  

 
 

cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent pentru 

CONSTRUIRE STAȚIE DE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI "ROMPETROL" 
în strada Calea Transilvaniei nr. 110 Câmpulung Moldovenesc 

 

 

 Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa extraordinară 
din data de 10 octombrie 2016;        

Având în vedere: 
  -Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la 

nr. 21945 din 06.10.2016;  
 -Raportul Direcției tehnice și urbanism din cadrul primăriei Municipiului Câmpulung 

Moldovenesc, înregistrat la nr. 21946  din 06.10.2016; 
   -Raportul de informare și consultare a publicului privind avizarea documentației Plan 

Urbanistic Zonal CONSTRUIRE STAȚIE DE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI 

"ROMPETROL" strada Calea Transilvaniei, nr. 110 Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 
19312 din 05.09.2016; 

   -Avizul Consiliului Județean Suceava nr. 16/09.09.2016; 
-Cererea d-lui SIMINICEANU EUSEBIU-MIHAIL mandatat pentru ALBU 

CHRISTINA-ANGELA, BĂLAN PETRU şi BĂLAN ELENA ANGELA, înregistrată la nr. 
20115 din 14.09.2016; 

  -Art. 5 alin. (1), art. 25, alin. (1), art. 56 alin. (6) şi (7) şi Anexa nr.1, litera B, pct.11 din 
Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

  -Art. 5, alin. (1) si art.12 din Metodologia de informare şi consultare a publicului cu 
privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism, aprobată 
prin Ordinul Ministrului Dezvoltarii regionale si turismului nr. 2701/2010;  

    -Prevederile Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea 
planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al 
Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 27 din 28.04.2011;  

În temeiul art. 36 alin. (5) lit.(c), art. 45 alin. (2), art. 47 și art. 49 din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

HOTĂRÃŞTE: 

 

 

Art.1.Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul local de urbanism aferent pentru 
CONSTRUIRE STAȚIE DE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI "ROMPETROL" în strada Calea 
Transilvaniei, nr. 110, Câmpulung Moldovenesc, solicitant SIMINICEANU EUSEBIU-MIHAIL 



 

 

mandatat pentru ALBU CHRISTINA-ANGELA, BĂLAN PETRU şi BĂLAN ELENA 
ANGELA, conform documentației nr. 06/2016 întocmită de SC MED LINE GROUP SRL Iaşi, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.La realizarea lucrărilor se vor respecta prevederile documentației de urbanism 
prevăzute la art. 1 precum și toate condițiile impuse prin avizele și acordurile eliberate; marcarea 
și semnalizarea rutieră este în sarcina solicitantului. 

Art.3.Termenul de valabilitate al documentației de urbanism este de 3 ani de la data 
aprobării acesteia. 

Art.4.Se însușește Raportul de informare și consultare a publicului privind avizarea 
documentației Plan Urbanistic Zonal CONSTRUIRE STAȚIE DE DISTRIBUȚIE 

CARBURANȚI "ROMPETROL" strada Calea Transilvaniei, nr. 110 Câmpulung Moldovenesc, 
înregistrat la nr. 19312 din 05.09.2016. 

Art.5.Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢǍ, 
 

 Cristinari Filaret 

   Contrasemnează: 
  SECRETARUL MUNICIPIULUI 

  Toader Mândrilă 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


