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                                       RAPORT  DE  SPECIALITATE

               Ca urmare a solicitării nr.  16580 din 18.04.2011, formulată de către Percă Fabiana 
reprezentantă a S.C. P&I TRADE S.R.L. pentru aprobarea P.U.Z. i R.L.U. aferent –ș  Construcţie 
P+M – Spaţiu comercial  pentru confecţii  textile  şi încălţăminte, acces auto şi parcare în curte, 
racorduri la utilităţi, pe teren proprietatea S.C. P&I TRADE S.R.L., Strada Bistriţei nr. 25 - 27 - Proiect 
nr.  222 din  2009 B.I.A.  arh.  Panaitescu Adina,  întocmit  pe baza Certificatului  de Urbanism nr.  901 din  
24.11.2010 cu  titular  PERCĂ FABIANA reprezentantă a S.C. P & I  TRADE S.R.L.,  s-a verificat 
documentaţia depusă. 
               În Certificatul de urbanism men ionat s-au stabilit condiţiile juridice, economice şi tehniceț  
privind imobilul compus din terenul cu suprafaţa 414 mp  – din măsurători 424 mp - categoria de 
folosinţă curţi-construcţii, proprietatea S.C. P & I TRADE S.R.L., din Strada Bistriţei nr. 25 – 27, cu 
scopul solicitării autoriza iei de construire pentru ț Construcţie P+M – Spaţiu comercial pentru 
confecţii textile şi încălţăminte, acces auto şi parcare în curte, racorduri la utilităţi, cu condiţia 
întocmirii unui P.U.Z.
              Solicitantul a elaborat documentaţia de urbanism P.U.Z. solicitată prin certificatul 
de urbanism şi a obţinut pentru amplasamentul studiat avizele privind utilităţile tehnico-
edilitare existente de la următoarele societăţi teritoriale:
- Declara ia notarială a ț S.C. P&I TRADE S.R.L. pentru neschimbarea destina iei spa iului comercial dinț ț  
confecţii textile şi încălţăminte în altă func iune – cu Încheierea de autentificare nr. 336 din 14.04.2011ț  
B.N.P. CASAPU ALEXANDRU,
- Avizul de oportunitate pentru întocmirea P.U.Z. – nr. 42 din 28.01.2011,
- O.C.P.I. Neam  - Înregistrarea nr. 32989 din 21.12.2010 a Planului de situa ie topo, ț ț
- Agenţia regională pentru Protecţia Mediului Bacău – Adresa nr. 1393 din 22.03.2011,
- Direc ia de Sănătate Publică Neam  - Notificarea nr.        din 2011,ț ț
-  ROMTELECOM – Divizia  Opera iuni  Est  Centru de Telecomunica ii  Neam  -  Aviz  tehnic  cuț ț ț  
condi ii – asisten ă tehnică, nr. 100/05/02/07/01/BC/NT/4501 din 01.02.2011,ț ț
- E – ON Moldova Distribu ie S.A. – Aviz amplasament nr. 1000008551 din 01.02.2011,ț
- E – ON Gaz - Centrul operaţional Piatra Neamţ – Aviz favorabil nr. 204798143 din 28.01.2011,
- COMPANIA JUDEŢEANĂ APA SERV S.A. – Adresa nr. 1939 din 08.02.2011 Aviz favorabil,
- S.C. LUXTEN LIGHTING CO – Avizul edilitar nr. 16 din 01.02.2011,
-  Declara ia vecinului  adiacent ALBU VASILE-AUREL cu domiciliul  înț  Strada Bistriţei nr.  23  – 
proprietate, pentru construire,
- Declara iile vecinului adiacent POP ELENA cu domiciliul înț  Strada Bistriţei nr. 29  – proprietate, 
pentru construire i pentru racordarea la canalizarea menajeră de pe proprietatea saș ,
- Declara ia vecinului adiacent GHIROAGĂ ELENA cu domiciliul înț  Strada Popa apcăȘ  nr. 10  – 
proprietate, pentru construire,
- Declara ia  ț PERCĂ IOAN cu domiciliul  în Bd.  Traian nr.  23,  bl.  A6,  Sc.A,  et.  1,  ap.1,  pentru 
construire bran area la conducta de gaze naturaleș , 
- Studiul geotehnic întocmit de S.C. ALCRO GEO CONSTRUCT S.R.L. din august 2010 – ing. Grosaru  
Romeo,
- Compania Na ională de Căi Ferate CFR S.A. – Sucursala Regionala de Căi Ferate Ia i - Consiliul Tehnico-ț ș
economic – Avizul nr. 93 din 04.04.2011, cu condi ii de distan ă,ț ț
- Avizul Comisiei pentru fluidizarea circula iei rutiere – nr.      din 19.04. 2011.ț
             P.U.Z. a fost analizat în şedinţa Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism 
care,  conform  prevederilor  Legii  nr.  350/2001  modificată  ulterior,  a  emis  Avizul  nr.  208  din 
20.04.2011 – Aviz favorabil. P.U.Z. va fi afişat pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamţ timp 
de 30 de zile.  DIRECTIA URBANISM ŞI  CADASTRU consideră că documentaţia  îndeplineşte 
condiţiile legale pentru a fi promovată după afi area pe site.ș



             Faţă de cele mai sus menţionate, vom supune Consiliului Local al Municipiului Piatra 
Neamţ spre analiză şi aprobare: 
1.- Avizul nr. 208 din 20.04.2011 al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism - 
Aviz favorabil.
2.- P.U.Z. i R.L.U. aferent –ș  Construcţie P+M – Spaţiu comercial pentru confecţii textile şi încălţăminte, 
acces auto şi parcare în curte, racorduri la utilităţi, pe teren proprietatea S.C. P&I TRADE S.R.L., Strada 
Bistriţei nr. 25 - 27 - Proiect nr. 222 din 2009 B.I.A. arh. Panaitescu Adina, conform Planului anexat - 
Reglementări urbanistice Pl. A2 vizat spre neschimbare.
3. - S.C. P&I TRADE S.R.L. va reface trotuarul afectat de lucrările de construire i de organizare de antier.ș ș
             Acest P.U.Z. are durata de valabilitate de 3 ani de la data adoptării Hotărîrii Consiliului 
Local al Municipiului Piatra Neamţ.
             Vă rog să dispuneţi.        
                                                     

                                                                Promovat,
                                          Arhitect şef  Dan Florea
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                                                                                                             arh. Ionescu Magda
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