
                          ROMÂNIA
                                      JUDEŢUL NEAMŢ

                                   MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ
                                           CONSILIUL LOCAL

                               

HOTĂRÂRE
Privind aprobare  H.C.L. modificator al Regulamentului Local de 

Urbanism aferent P.U.G. al Municipiului Piatra Neamţ aprobat prin 
H.C.L. nr. 113 din 24.06.1998 i cu valabilitatea prelungită prin H.C.L.ș  

nr. 103 din 30.03.2011

În  temeiul  prevederilor  Legii  nr.  350/2001  privind  amenajarea  teritoriului  şi  
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Local al municipiului Piatra Neamţ întrunit în şedinţă ordinară;
             Văzând referatul de aprobare înregistrat sub nr. 16.733 din 19.04.2011, prin care 
Primarul  municipiului  –  dl.  Gheorghe  Ştefan  propune aprobare   H.C.L.  modificator  al 
Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. al Municipiului Piatra Neamţ aprobat prin 
H.C.L.  nr.  113  din  24.06.1998  i  cu  valabilitatea  prelungită  prin  H.C.L.  nr.  103  dinș  
30.03.2011;
             Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 16.733 din 20.04.2011, prin 
care  Direcţia  Urbanism  şi  Cadastru  susţine aprobare aprobare   H.C.L.  modificator  al 
Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. al Municipiului Piatra Neamţ aprobat prin 
H.C.L.  nr.  113  din  24.06.1998  i  cu  valabilitatea  prelungită  prin  H.C.L.  nr.  103  dinș  
30.03.2011;
             Ţinând cont de raportul  favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local;

 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,  cu 
modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1 – Se aprobă Avizul nr. 209 din 20.04.2011 al Comisiei tehnice de amenajare a 
teritoriului şi de urbanism – Aviz favorabil, conform anexei la prezenta;
         Art. 2 – Se aprobă H.C.L. modificator al Regulamentului Local de Urbanism aferent 
P.U.G.  al  Municipiului  Piatra  Neamţ  aprobat  prin  H.C.L.  nr.  113 din  24.06.1998 i  cuș  
valabilitatea prelungită prin H.C.L. nr. 103 din 30.03.2011, prin excluderea autorizării: 1. 
schimbării destinaţiei construcţiilor cu orice funcţiune în func iuni, a căror accese i parcăriț ș  
auto provoacă perturbarea traficului rutier, 2. realizării unor construc ii cu func iuni, a cărorț ț  
accese i parcări auto provoacă perturbarea traficului rutier - pe străzile: Strada Bistri ei –ș ț  
de la intersec ia cu Strada Toamnei, Bulevardul 9 Mai i Strada Dimitrie Leonida – pînă laț ș  
intersec ia cu Bulevardul G-ral N. Dăscălescu, cuprinse în U.T.R. nr. 13, U.T.R. nr. 1 iț ș  
U.T.R. nr. 14,  respectiv în zonele i subzonele func ionale LMu 13, I 1, LMu 14, Pp 14, TEș ț  
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14, Pg. 14.  Prin construc ii cu func iuni a căror accese i parcări auto provoacă perturbareaț ț ș  
traficului  rutier  se  în eleg:  Unită ile  pentru  între inerea,  repararea  autovehiculelor  –ț ț ț  
activită i  de  prestări  servicii  de  pia ă  prevăzute  în  Ordonan a  nr.  99  din  29.08.2000ț ț ț  
actualizată, inclusiv spălătoriile auto, magazinele pentru piese auto, magazinele i depoziteleș  
pentru  materiale  de  construc ii,  atelierele  pentru  confec ii  metalice,  p.v.c.,  activită iț ț ț  
productive mici poluante, etc.
 Art.  3  –  Primarul  municipiului  Piatra  Neamţ  prin  compartimentele  din  cadrul 
aparatului  de  specialitate  al  primarului  va  asigura  aducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor 
prezentei hotărâri;

Art.  4 –  Prezenta  se  comunică  Prefectului  Judeţului  Neamţ  în  vederea  exercitării 
controlului  de  legalitate  i  Direc iei  Urbanism i  Cadastru pentru luare  la  cuno tin ă  iș ț ș ș ț ș  
aducere la îndeplinire.

Preşedinte de şedinţă,
 Gheorghe Dan POPA

NR.__________
DIN     .04.2011          Contrasemnează:

Secretarul Municipiului, 
Vasile VIŞAN 
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