
                            ROMÂNIA
                                      JUDEŢUL NEAMŢ

                                        MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ
                                           CONSILIUL LOCAL

                                   
HOTĂRÂRE

Privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – “Extinderea parter a Spaţiului comercial 
existent la parterul Blocului M48, sc. B şi C, pe terenul proprietatea municipiului Piatra 

Neamţ, construcţie proprietatea S.C. ORION S.A. din str. Progresului nr. 121” 

Consiliul Local al municipiului Piatra Neamţ;
 Văzând nota de fundamentare înregistrată sub nr. 45910  din 27.10.2009, prin care  Primarul 
municipiului – dl. Gheorghe Ştefan propune aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – “Extinderea parter a 
Spaţiului comercial existent la parterul Blocului M48, sc. B şi C, pe terenul proprietatea municipiului 
Piatra Neamţ, construcţie proprietatea S.C. ORION S.A. din str. Progresului nr. 121”;

Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 45910  din 27.10.2009, prin care Direcţia 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului susţine aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – “Extinderea parter a 
Spaţiului comercial existent la parterul Blocului M48, sc. B şi C, pe terenul proprietatea municipiului 
Piatra Neamţ, construcţie proprietatea S.C. ORION S.A. din str. Progresului nr. 121”;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.5 lit. “c”, ale art. 45, alin.2 lit.”e” şi ale art. 115 alin 
1 lit b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂŞTE:

    Art.1  –   Se  aprobă  Avizul  nr.  166  din  27.10.2009  al  Comisiei  tehnice  de  amenajare  a 
teritoriului şi de urbanism - Aviz favorabil, conform anexei la prezenta;

  Art.2 –  Se aprobă  Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism aferent– 
“Extinderea parter  a Spaţiului  comercial  existent  la parterul  Blocului  M48, sc.  B şi  C, pe terenul 
proprietatea municipiului Piatra Neamţ, construcţie proprietatea S.C. ORION S.A. din str. Progresului 
nr. 121”, Proiect nr. 02/2009 al S.C. ARDICON S.R.L. –arh. Ignat Petru, conform Planului de situaţie 
anexat - Reglementări urbanistice Pl. A4 vizat spre neschimbare ;
          Art.3 –  Durata de valabilitate a prezentului  PUZ şi RLU aferent este de  3 ani de la data 
adoptării;
          Art.4  – Primarul municipiului Piatra Neamţ prin compartimentele din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Viorel Strungariu

NR.__________
DIN _________          

Proiect

Contrasemnează:
Secretarul Municipiului, 

Vasile VIŞAN 
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