
 

                         ROMÂNIA 
                                      JUDEłUL NEAM ł 

                                        MUNICIPIUL PIATRA NEAM ł 
                                           CONSILIUL LOCAL 

                                    
HOTĂRÂRE 

Privind P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Introducerea în intravilanul Municipiului Piatra NeamŃ a 
terenului cu suprafaŃa 3,1294 ha, reprezentînd 12 terenuri proprietate şi un teren drum de exploatare, 

situat în Punctul „Tărna Sarata”, pentru funcŃiunea urbanistică locuirea – locuinŃe individuale P- P+1E- 
P+2E, dimensionarea conform legii a drumului de acces situat în continuarea Străzii Humăriei, 

extinderea reŃelelor de utilităŃi 
 

În temeiul art. 36 alin.5 lit. “c”, ale art. 45, alin.2 lit.”e” şi ale art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea 
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Consiliul Local al municipiului Piatra NeamŃ întrunit în şedinŃă ordinară; 

Văzând referatul de aprobare înregistrat sub nr. 27.349 din 14.07.2010, prin care Primarul 
municipiului – dl. Gheorghe Ştefan propune P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Introducerea în intravilanul 
Municipiului Piatra NeamŃ a terenului cu suprafaŃa 3,1294 ha, reprezentînd 12 terenuri proprietate şi un 
teren drum de exploatare, situat în Punctul „Tărna Sarata”, pentru funcŃiunea urbanistică locuirea – 
locuinŃe individuale P- P+1E- P+2E, dimensionarea conform legii a drumului de acces situat în 
continuarea Străzii Humăriei, extinderea reŃelelor de utilităŃi; 

Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 32.252 din 13.08.2010, prin care DirecŃia 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului susŃine P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Introducerea în intravilanul 
Municipiului Piatra NeamŃ a terenului cu suprafaŃa 3,1294 ha, reprezentînd 12 terenuri proprietate şi un 
teren drum de exploatare, situat în Punctul „Tărna Sarata”, pentru funcŃiunea urbanistică locuirea – 
locuinŃe individuale P- P+1E- P+2E, dimensionarea conform legii a drumului de acces situat în 
continuarea Străzii Humăriei, extinderea reŃelelor de utilităŃi; 

HOTĂRĂŞTE: 
            Art.1 –  Se aprobă Avizul nr. 182 din 14.07.2010 al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi 
de urbanism – Aviz favorabil, conform anexei la prezenta; 
           Art.2 –  Se aprobă P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Introducerea în intravilanul Municipiului Piatra 
NeamŃ a terenului cu suprafaŃa 3,1294 ha, reprezentînd 12 terenuri proprietate şi un teren drum de 
exploatare, situat în Punctul „Tărna Sarata”, pentru funcŃiunea urbanistică locuirea – locuinŃe individuale 
P- P+1E- P+2E, dimensionarea conform legii a drumului de acces situat în continuarea Străzii Humăriei, 
extinderea reŃelelor de utilităŃi, Proiect nr. 173/2009  S.C. CARO SERV COM S.R.L. – arh. Fodor Răzvan 
- Cristian, conform Planului de situaŃie anexat - Reglementări urbanistice Pl. A1 vizat spre neschimbare; 

Art.3  – Durata de valabilitate a prezentului PUZ şi RLU aferent este de  3 ani de la data 
adoptării; 

Art.4  – Construirea îmbrăcăminŃii drumurilor şi extinderea reŃelelor de utilităŃi cad în sarcina 
deŃinătorilor loturilor de teren introduse în intravilan; 
            Art.5 – Primarul municipiului Piatra NeamŃ prin compartimentele din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
             Art.6  – Prezenta se comunică Prefectului JudeŃului NeamŃ în vederea exercitării controlului de 
legalitate. 
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