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                 Ca urmare a solicitării nr. 28220 din 12.07.2010, formulată de către arh. Fodor 
Răzvan – Cristian reprezentant al LUPEI VASILE, pentru aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. 
aferent –  pentru: ”ConstrucŃie Service auto, spaŃiu comercial, sediu firmă - birouri  - P+ 
1E şi ConstrucŃie atelier auto – Parter, acces auto şi parcare în incintă, racorduri la 
utilităŃi, Strada Orientului 1B”, Proiect nr. 102/2010  S.C. CARO SERV COM S.R.L. – 
arh. Fodor Răzvan - Cristian, întocmit pe baza Certificatului de Urbanism nr. 1133 din 
30.09.2008 - prelungit cu titular LUPEI VASILE, s-a verificat documentaŃia depusă.                       
               În Certificatul de urbanism nr. 1133 din 30.09.2008 - prelungit s-au stabilit 
condiŃiile juridice, economice şi tehnice privind imobilul compus din terenul cu suprafaŃa 
din măsurători 505 mp şi din acte 600 mp proprietatea LUPEI VASILE şi  LUPEI 
SIMONA cu scopul solicitării autorizaŃiei de construire pentru ConstrucŃie Service auto, 
spaŃiu comercial, sediu firmă - birouri  - P+ 1E şi ConstrucŃie atelier auto – Parter, acces 
auto şi parcare în incintă, racorduri la utilităŃi, Strada Orientului 1B, cu condiŃia întocmirii 
unui P.U.Z. şi R.L.U. aferent.  
               Solicitantul a elaborat documentaŃia de urbanism P.U.Z. şi R.L.U. aferent 
cerută prin certificatul de urbanism şi a obŃinut pentru amplasamentul studiat avizele 
privind utilităŃile tehnico-edilitare existente de la următoarele societăŃi teritoriale: 
- Avizul de oportunitate pentru întocmirea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – nr. 22 din 
30.03.2010, 
- Procesul verbal de recepŃie nr. 262 din 09.08.2010 al O.C.P.I. NeamŃ, 
- AgenŃia regională pentru ProtecŃia Mediului Bacău – Adresa nr. 2006 din 26.05.2010, 
- Avizul Comisiei pentru fluidizarea circulaŃiei rutiere din Primăria Municipiului Piatra 
NeamŃ – nr. 28223 din 14.07.2010, 
- A.N. APELE ROMĂNE, DirecŃia Apelor Siret, Sistemul de Gospodărire a apelor NeamŃ 
– Notificarea pentru începerea execuŃiei nr. 4 din 25.01.2010, 
 - E-ON MOLDOVA DistribuŃie S.A. – C.E. Piatra NeamŃ - Aviz amplasament favorabil 
nr. 871 din 29.07.2009,  
- E-ON  Gaz DistribuŃie S.A. – Centrul operaŃional Piatra NeamŃ - Aviz favorabil nr. 
204182145 din 09.08.2010 cu condiŃia solicitării asistenŃei tehnice, 
-  SNTc Romtelecom S.A. – Divizia OperaŃiuni EST CTc. NeamŃ – Aviz tehnic favorabil 
nr. 100/05/02/07/01/BC/NT/2619/20.07.2009 cu condiŃia solicitării asistenŃei tehnice, 
- Compania JudeŃeană S.C. APA SERV S.A. - Aviz favorabil nr. 10861 din 10.07.2010, 
- declaraŃiile notariale ale vecinilor limitrofi VEBER VALERIU şi AMARIEI MARINA – 
pentru funcŃiuni şi construire.  
             P.U.Z. şi R.L.U. aferent a fost analizat în şedinŃa Comisiei tehnice de 
amenajare a teritoriului şi de urbanism care, conform prevederilor Legii nr. 350/2001 
modificată în 2006, în 2008 şi în 2009, a emis Avizul nr. 181 din 14.07.2010  – Aviz 
favorabil. 
 
 
 
 



 
 
 
 
             DIRECTIA URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI consideră că 
documentaŃia îndeplineşte condiŃiile legale pentru a fi promovată. FaŃă de cele mai sus 
menŃionate, supunem Consiliului Local al Municipiului Piatra NeamŃ spre analiză şi 
aprobare:                                                             
1.- Avizul nr. 181 din 14.07.2010 al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de 
urbanism - Aviz favorabil. 
2.- P.U.Z. şi R.L.U. aferent –  pentru: ”ConstrucŃie Service auto, spaŃiu comercial, sediu 
firmă - birouri  - P+ 1E şi ConstrucŃie atelier auto – Parter, acces auto şi parcare în 
incintă, racorduri la utilităŃi, Strada Orientului 1B”, Proiect nr. 102/2010  S.C. CARO 
SERV COM S.R.L. – arh. Fodor Răzvan - Cristian, conform Planului de situaŃie anexat - 
Reglementări urbanistice Pl. A1 vizat spre neschimbare. 
     Acest P.U.Z. are durata de valabilitate de 3 ani de la data adoptării Hotărîrii 
Consiliului Local al Municipiului Piatra NeamŃ. 
 Vă rugăm să dispuneŃi.         
 
                                              

                                                 Arhitect şef, 
                                                 Dan Florea 
 
 
 
     Verificat,                                                                       Întocmit, 

                                                                                              arh. Ionescu Magda 


