
                           ROMÂNIA
                                      JUDEŢUL NEAMŢ

                                        MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ
                                           CONSILIUL LOCAL

                                   
HOTĂRÂRE

Privind prelungirea valabilităţii cu 3 ani de la data aprobării H.C.L. a unor P.U.Z. – uri 
şi  R.L.U. – uri aferente

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. 19.030 din 06.05.2011, prin care Primarul 
municipiului – dl. Gheorghe Ştefan propune prelungirea valabilităţii cu 3 ani de la data aprobării H.C.L. 
a unor P.U.Z. – uri şi  R.L.U. – uri aferente;
             Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 19.030 din 06.05.2011, prin care Direcţia 
Urbanism şi Cadastru susţine prelungirea valabilităţii cu 3 ani de la data aprobării H.C.L. a unor P.U.Z. 
– uri şi  R.L.U. – uri aferente;
             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 prelungirea valabilităţii cu 3 ani - de la data aprobării Hotărării Consiliului 
Local - a următoarelor  P.U.Z. – uri şi R.L.U. – uri aferente:
1. P.U.Z. şi R.L.U. aferent - aprobat prin H.C.L. nr. 480 din 25.07.2008,
2. P.U.Z. şi R.L.U. aferent - aprobat prin H.C.L. nr. 481 din 25.07.2008,
3. P.U.Z. şi R.L.U. aferent - aprobat prin H.C.L. nr. 482 din 25.07.2008,
4. P.U.Z. şi R.L.U. aferent - aprobat prin H.C.L. nr. 483 din 25.07.2008,
5. P.U.Z. şi R.L.U. aferent - aprobat prin H.C.L. nr. 492 din 25.07.2008,
6. P.U.Z. şi R.L.U. aferent - aprobat prin H.C.L. nr. 479 din 25.07.2008,
7. P.U.Z. şi R.L.U. aferent - aprobat prin H.C.L. nr. 515 din 22.08.2008,
8. P.U.Z. şi R.L.U. aferent - aprobat prin H.C.L. nr. 514 din 22.08.2008, 
10. P.U.Z. şi R.L.U. aferent - aprobat prin H.C.L. nr. 582 din 19.09.2008,
11. P.U.Z. şi R.L.U. aferent - aprobat prin H.C.L. nr. 591 din 19.09.2008,
12. P.U.Z. şi R.L.U. aferent - aprobat prin H.C.L. nr. 603 din 19.09.2008,
13. P.U.Z. şi R.L.U. aferent - aprobat prin H.C.L. nr. 611 din 01.10.2008,
14. P.U.Z. şi R.L.U. aferent - aprobat prin H.C.L. nr. 612 din 01.10.2008,
15. P.U.Z. şi R.L.U. aferent - aprobat prin H.C.L. nr. 648 din 31.10.2008,
16. P.U.Z. şi R.L.U. aferent - aprobat prin H.C.L. nr. 649 din 31.10.2008,
17. P.U.Z. şi R.L.U. aferent - aprobat prin H.C.L. nr. 651 din 31.10.2008,
18. P.U.Z. şi R.L.U. aferent - aprobat prin H.C.L. nr. 652 din 31.10.2008,
19. P.U.Z. şi R.L.U. aferent - aprobat prin H.C.L. nr. 656 din 31.10.2008,
20. P.U.Z. şi R.L.U. aferent - aprobat prin H.C.L. nr. 657 din 31.10.2008,
21. P.U.Z. şi R.L.U. aferent - aprobat prin H.C.L. nr. 692 din 27.11.2008,
22. P.U.Z. şi R.L.U. aferent - aprobat prin H.C.L. nr. 729 din 19.12.2008,
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23. P.U.Z. şi R.L.U. aferent - aprobat prin H.C.L. nr. 730 din 19.12.2008,
24. P.U.Z. şi R.L.U. aferent - aprobat prin H.C.L. nr. 731 din 19.12.2008,
25. P.U.Z. şi R.L.U. aferent - aprobat prin H.C.L. nr. 732 din 19.12.2008,
26. P.U.Z. şi R.L.U. aferent - aprobat prin H.C.L. nr. 734 din 19.12.2008,
conform Planurilor de situaţie anexate - Reglementări urbanistice, reavizate spre neschimbare;

Art.2  –  Primarul  municipiului  Piatra  Neamţ  prin  compartimentele  din  cadrul  aparatului  de 
specialitate al primarului va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;

Art.3 – Prezenta se comunică Prefectului Judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului de 
legalitate i Direc iei Urbanism i Cadastru pentru luare la cuno tin ă i aducere la îndeplinire.ș ț ș ș ț ș

Preşedinte de şedinţă,
 Gheorghe Dan POPA

NR.__________
DIN     .05.2011          

Contrasemnează:
Secretarul Municipiului, 

Vasile VIŞAN 
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