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RAPORT  DE  SPECIALITATE

               Ca urmare a solicitării nr. 19024 din 06.05.2011, formulată de către CHIRU Ă DANIELȚ  
pentru el i pentru S.C. TRANS DAN S.R.L., GRIGORE SORIN pentru S.C. ISORCOM S.R.L.,ș  
AXINTE  IOAN, pentru  aprobarea  P.U.Z.  i  R.L.U.  aferent  –ș  A.  Introducerea  în  intravilanul 
Municipiului  Piatra Neam  a terenurilor  cu suprafa a:  ț ț 1.  5700 mp proprietatea  S.C. ISORCOM 
S.R.L., pentru  stabilirea func iunii urbanisticeț :  Hală garaj auto i birouri P- P+1E, acces auto iș ș  
parcare în curte, 2. 5000 mp proprietatea so ilor ț CHIRU Ă DANIEL i CHIRU Ă MIHAELA pentruȚ ș Ț  
stabilirea func iunii urbanistice deț : a. Construc ie tip hală pentru între inerea auto, cabină poartă iț ț ș  
birouri, acces auto i parcare în curte i b. Locuin ă  ș ș ț individuală P+1E, 3. 3200 mp  proprietatea 
S.C. TRANS DAN S.R.L. pentru stabilirea func iunii urbanistice de Locuin ă  ț ț individuală P+1E, 4. 
1800  mp  proprietatea  so ilor  ț AXINTE  IOAN i  ș AXINTE  EUGENIA  pentru  stabilirea  func iuniiț  
urbanistice de Locuin ă  ț individuală P+1E,  B. Transformarea drumului de exploatare – cu acces 
din  Strada  Izvoare  -  în  stradă,  prin  lărgirea  la  2  benzi  de circula ie  i  prevederea  trotuarelorț ș  
aferente, extinderi  de re ele de utilităţiț , Proiect nr. 407- 30A/2010 din 2011 S.C. 3C PROIECT 
S.R.L. – arh. Ciubotaru Andrei, întocmit pe baza Certificatelor de urbanism nr. 123 din 09.03.2011 
cu  titular  GRIGORE  SORIN  pentru  S.C.  ISORCOM  S.R.L,  nr.  112  din  03.03.2011  cu  titular 
CHIRU Ă DANIEL i nr. 244 din 26.04.2011 cu titular AXINTE IOAN,Ț ș  s-a verificat documentaţia 
depusă. 
               În Certificatele de urbanism men ionate s-au stabilit condiţiile juridice, economice şiț  
tehnice privind imobilele compuse din: A. terenul extravilan cu suprafaţa de 5000 mp – categoria 
de folosinţă arabil  proprietatea so ilor   CHIRU Ă  DANIEL i  CHIRU Ă  MIHAELA cu scopulț Ț ș Ț  
solicitării  autorizaţiei  de  construire  pentru  Construc ie  tip  hală  pentru  între inere  auto,  cabinăț ț  
poartă i birouri, acces auto i parcare, B.ș ș  terenul extravilan cu suprafaţa de 3200 mp – categoria 
de folosinţă arabil proprietatea S.C. TRANS DAN S.R.L. cu asociat unic i administrator  CHIRU Ăș Ț  
DANIEL  cu scopul  solicitării  autorizaţiei  de  construire  pentru  Locuin ă   individuală  P+1Eț  ,  C. 
terenul  extravilan  cu  suprafaţa  de  5700  mp  –  categoria  de  folosinţă  arabil  proprietatea  S.C. 
ISORCOM S.R.L. cu scopul solicitării autorizaţiei de construire pentru Hală garaj auto i birouri P-ș  
P+1E,  acces auto  i  parcare,   D.  ș terenul  extravilan  cu suprafaţa de 1800 mp – categoria de 
folosinţă  arabil  proprietatea  so ilor  AXINTE  IOAN  i  AXINTE  EUGENIA  cu  scopulț ș  solicitării 
autorizaţiei  de construire pentru Locuin ă  individuală P+1E,  extinderi  de re ele i  racorduri  laț ț ș  
utilităţi, transformarea drumului de exploatare în stradă, cu condiţia întocmirii unui P.U.Z.
              Solicitan ii au elaborat documentaţia de urbanism P.U.Z. solicitată prin certificatele deț  
urbanism  şi  au  obţinut  pentru  amplasamentul  studiat  avizele  privind  utilităţile  tehnico-edilitare 
existente de la următoarele societăţi:
- Avizul de oportunitate pentru întocmirea P.U.Z. – nr. 47 din 03.05.2011,
- Documenta iile tehnice – studii topografice pentru P.U.Z. - avizate de O.C.P.I. Neam  - 1. Pentruț ț  
CHIRU Ă  DANIEL nr.  10608 din 05.04.2011, 2.  Ț Pentru  S.C. ISORCOM S.R.L.  nr.  10378 din 
04.04.2011, 
- Agenţia regională pentru Protecţia Mediului Neam  – Adresele nr. 2198 din 12.04.2011, nr. 2259ț  
din 11.04.2011,
- ROMTELECOM – Divizia Opera iuni Est, Centrul de Telecomunica ii Neam  - Aviz de principiuț ț ț  
favorabil,  nr.  100/05/02/07/01/BC/NT/4618  din  21.03.2011,  Aviz  de  principiu  favorabil,  nr. 
100/05/02/07/01/BC/NT/4617 din 21.03.2011,
-  E  –  ON Moldova  Distribu ie  S.A.  –  Aviz  CTE nr.  53  din  17.03.2011,  Aviz  CTE nr.  52  dinț  
17.03.2011,



             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.  211  din 
06.05.2011 – 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 trecerea perioadei de afi are.ș
             Faţă de cele mai sus menţionate, se va supune Consiliului Local al Municipiului 
Piatra Neamţ spre analiză şi aprobare: 
1.- Avizul nr. 211 din 06.05.2011 al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism - 
Aviz favorabil.
2.- P.U.Z. i R.L.U. aferent –ș  A. Introducerea în intravilanul Municipiului Piatra Neam  a terenurilor cuț  
suprafa a: 1. 5700 mp proprietatea S.C. ISORCOM S.R.L., pentru stabilirea func iunii urbanistice:ț ț  
Hală garaj auto i birouri P- P+1E, acces auto i parcare în curte, 2. 5000 mp proprietatea so ilorș ș ț  
CHIRU Ă  DANIEL  i  CHIRU Ă  MIHAELA  pentru  stabilirea  func iunii  urbanistice  de:  a.Ț ș Ț ț  
Construc ie tip hală pentru între inerea auto, cabină poartă i  birouri,  acces auto i  parcare înț ț ș ș  
curte i b. Locuin ă  individuală P+1E, 3. 3200 mp  proprietatea S.C. TRANS DAN S.R.L. pentruș ț  
stabilirea  func iunii  urbanistice  de Locuin ă  individuală  P+1E,  4.  1800 mp proprietatea so ilorț ț ț  
AXINTE IOAN i AXINTE EUGENIA pentru stabilirea func iunii urbanistice de Locuin ă  individualăș ț ț  
P+1E, B. Transformarea drumului de exploatare – cu acces din Strada Izvoare - în stradă, prin 
lărgirea la 2 benzi de circula ie i prevederea trotuarelor aferente, extinderi de re ele de utilităţi,ț ș ț  
Proiect nr. 407- 30A/2010 din 2011 S.C. 3C PROIECT S.R.L. – arh. Ciubotaru Andrei,  conform 
Planului anexat - Reglementări urbanistice Pl. A3.1 vizat spre neschimbare.
             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.        
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