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H O T Ă R Â R E 
privind neincluderea Parcului Central în Tema de proiectare 

 ,,Reamenajarea și sistematizarea zonei centrale a Orașului Gura Humorului” 

 

 

 
      Consiliul  Local  al oraşului Gura Humorului, judeţul Suceava; 

      Având în vedere: 

➢ Referatul de aprobare al Primarului orașului Gura Humorului, în calitate de inițiator al proiectului 

de hotărâre privind neincluderea Parcului Central în Tema de proiectare ,,Reamenajarea și sistematizarea 

zonei centrale a orașului Gura Humorului”; 

➢ Raportul de specialitate al Serviciului Tehnic  din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

oraşului Gura Humorului; 

➢ Avizul Comisiei nr.1-pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,  

administrarea domeniului public şi privat al oraşului, servicii, comerţ, muncă și agricultură; 

➢ Avizul Comisiei nr.2-pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, 

protecţia mediului, turism, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 

➢ Avizul Comisiei nr.3 – pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, protecţia copilului, 

culte, activităţi sportive şi de agrement; 

➢ Avizul Comisiei nr.4-pentru administraţia locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

           În temeiul art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.a)-lit.d), alin.(4) lit.d), alin.(7) lit.k), art.139 alin. (1) și 

alin.(3) lit.e) și lit.g), art.140 alin.(1), art.196 alin.(1), lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

              Art.1.  

(1) Se aprobă neincluderea Parcului Central în Tema de proiectare ,,Reamenajarea și 

sistematizarea zonei centrale a Orașului Gura Humorului”.  

(2) Tema de proiectare ,,Reamenajarea și sistematizarea zonei centrale a orașului Gura 

Humorului” va cuprinde zonele descrise în Anexa, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

    Art.2. Primarul orașului Gura Humorului, prin aparatul de specialitate al Primarului, va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

   Art.3. Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţa publică şi 

va fi comunicată în termen legal Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava, Primarului orașului 

Gura Humorului, Serviului Tehnic-Compartiment Urbanism și Amenajarea Teritoriului din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Gura Humorului, precum şi persoanelor 

fizice/juridice interesate. 
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Tema de proiectare ,,Reamenajarea și sistematizarea zonei centrale a orașului Gura Humorului”, 

 va cuprinde următoarele repere: 

 

 

- Zona străzii Piața Republicii; 

- Strada Mihail Kogalniceanu de la intersecția cu strada Piața Republicii,  până la limita 

Parcului Central și  până la intersecția cu strada Marly; 

- Strada Avram Iancu, până la  intersecția cu strada Uzinei; 

- Strada Uzinei; 

- Falezele Râului Humor, de la podul rutier, în amonte, până la intersecția cu strada Ana 

Ipatescu, iar în aval până la Parcul Dendrologic ,,Ariniș”; 

- Parcul Ciprian Porumbescu; 

- Piata Ștefan cel Mare ( zona Catedralei ); 

- Parcarea  situată pe strada Piața Republicii (zona Complex Moldova – Primărie ) 

 

 

            Descrierea succintă a obiectivului de investiții din punct de vedere tehnic și funcțional: 

 -Vor fi demolate în totalitate clădirile Muzeului Obiceiurilor Populare și Cinematografului 

Lumina; 

 -Pe terenul astfel eliberat nu vor fi propuse construcții (imobile) cu destinația de locuințe, 

spații comerciale sau altele asemenea; 

 -Se va avea în vedere sistematizare verticală a intregii zone, realizându-se un sistem unitar de 

preluare și evacuare a apelor pluviale; 

 -Se vor realiza studii de fațade pentru imobilele existente, în urma cărora să rezulte o 

armonizare a acestora și  crearea unui ansamblu unitar în zonă; 

 -Se va acorda o atenție deosebită clădirii Primăriei, aceasta având statutul de monument 

istoric de categoria B de interes local; 

 -Se vor studia, amenaja si dezvolta zonele verzi existente și se vor propune altele noi, în 

funcție de corelarea cu celelalte propuneri, excepție făcând Parcul Central; 

 -Vor fi studiate traficul auto și pietonal, cu eventuale propuneri de ameliorare ale acestora; 

 -Se vor prezenta variante privind îmbunătățirea calității iluminatului public, studii privind 

iluminatul architectural al clădirilor existente, canalizații pentru rețelele aeriene existente.  

 

 
                                                    ÎNTOCMIT, 

                                                   Serviciul Tehnic – B.U.A.T. 

                                             Ing. Cezar Orheian 
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