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RAPORT  DE  SPECIALITATE

Ca urmare a solicitării  nr.  20484 din 17.05.2011,  formulată de către BOTEZATU GABRIEL – 
EUGEN  pentru  aprobarea  P.U.Z.  i  R.L.U.  aferent  –ș  Locuin ă  individuală  Dpț +P+M  i  Anexăș  
gospodărească  –  Magazie,  pe  teren  proprietatea  BOTEZATU  GABRIEL  –  EUGEN  i  BOTEZATUș  
TATIANA, Strada Smaraldului nr. 12 - Proiect nr. 5 din 2011 B.I.A. arh. Diaconescu Iulian, întocmit pe baza 
Certificatului  de Urbanism nr.  124 din 09.03.2011 cu titular  BOTEZATU GABRIEL – EUGEN, s-a verificat 
documentaţia depusă. 

În Certificatul de urbanism men ionat s-au stabilit condiţiile juridice, economice şi tehnice privindț  
imobilul compus din terenul cu suprafaţa 874 mp  – categoria de folosinţă pă une, proprietateaș  
BOTEZATU GABRIEL – EUGEN i BOTEZATU TATIANAș , din Strada Smaraldului nr. 12, cu scopul 
solicitării autoriza iei de construire pentru ț Locuin ă individuală Dpț +P+M i Anexă gospodărească –ș  
Magazie, 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:

- Avizul de oportunitate pentru întocmirea P.U.Z. – nr. 49 din 11.05.2011,
- O.C.P.I. Neam  - Procesul verbal de recep ie nr. 221 din 20.04.2011 a Planului de situa ie topoț ț ț  

înregistrat cu nr. 11574 din 12.04.2011, 
- Agenţia pentru Protecţia Mediului Neam  – Adresa nr. 2801 din 09.05.2011,ț
- E – ON Moldova Distribu ie S.A. – Aviz amplasament nr. 1000022211 din 22.03.2011,ț
- Studiul geotehnic  întocmit de S.C. EDILPROIECT S.A. 

             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. 213 din 23.05.2011 – 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 afi are.ș
             Faţă de cele mai sus menţionate, supunem Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ spre 
analiză şi aprobare: 

1.- Avizul nr. 213 din 23.05.2011 al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism - 
Aviz favorabil.

2.-  P.U.Z. i R.L.U. aferent –ș Locuin ă individuală Dpț +P+M i Anexă gospodărească – Magazie,ș  
pe  teren  proprietatea  BOTEZATU  GABRIEL  –  EUGEN  i  BOTEZATU  TATIANAș , Strada 
Smaraldului nr.  12 - Proiect  nr.  5  din  2011  B.I.A.  arh.  Diaconescu  Iulian,  conform  Planului  anexat  - 
Reglementări urbanistice Pl. Nr. 2 vizat spre neschimbare.
             Acest P.U.Z. va avea 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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