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RAPORT  DE  SPECIALITATE

               Ca urmare a solicitării nr. 36964 din 26.09.2011, formulată de către DRĂGHICEANU 
NECULAE, pentru aprobarea P.U.Z. i R.L.U. aferent – Extinderea ș i etajarea construc iei Sediu firmă –ș ț  
birouri,  proprietatea DRĂGHICEANU  NECULAE, Strada Bistri eiț   nr. 3A, Proiect nr.10 din 2010 al 
B.I.A. arh. Ropotică Teodora - Mioara, întocmit pe baza Certificatului de Urbanism nr. 54 din 03.02.2011 cu 
titular DRĂGHICEANU  NECULAE, s-a verificat documentaţia depusă. 
                În Certificatul de urbanism men ionat s-au stabilit condiţiile juridice, economice şi tehniceț  
privind imobilul din Strada Bistri eiț   nr. 3A, compus din terenul cu suprafaţa 243 mp categoria de 
folosinţă curţi-construcţii şi Construcţia C1 Sediu firmă – birouri cu suprafaţa construită 53 mp, 
proprietatea soţilor DRĂGHICEANU NECULAE şi DRĂGHICEANU LENUTA –TUCA, cu scopul solicitării 
autoriza iei de construire pentruț  Extinderea i etajarea construc iei Sediu firmă – birouriș ț , cu condiţia 
întocmirii unui P.U.Z.
               Solicitantul a elaborat documentaţia de urbanism P.U.Z. solicitată şi a obţinut pentru 
amplasamentul studiat avizele privind utilităţile tehnico-edilitare existente de la următoarele societăţi:
- Avizul de oportunitate pentru întocmirea P.U.Z. – nr. 27 din 20.07.2010,
- Planul de situa ie topo întocmit de S.C. GEOSFERA S.R.L. – ing. Corduneanu Mihaela, ț
- Agenţia pentru Protecţia Mediului Neam  – Adresa nr. 4372 din 09.11.2010,ț
- ROMTELECOM – Divizia Opera iuni Est Centru de Telecomunica ii Neam  - Aviz favorabil de principiuț ț ț  
nr. 100/05/02/07/01/BC/NT/4200 din 24.09.2010,
- E – ON Moldova Distribu ie S.A. – Aviz C.T.E. favorabil nr. 202 din 16.09.2010,ț
- E – ON Gaz - Centrul operaţional Piatra Neamţ – Adresa favorabilă din 01.10.2010,
- COMPANIA JUDEŢEANĂ APA SERV S.A. – Aviz favorabil nr. 16683 din 28.09.2010,
- Studiul geotehnic întocmit de S.C. GEO PROJECT S.R.L. DIN 2008,
-  DIREC IA  PENTRU  CULTURĂ  I  PATRIMONIU  NA IONAL  A  JUDETULUI  NEAM  -  Avizul  nr.  64  dinȚ Ș Ț Ț  
05.09.2011,
-  Declara ia  S.C.  ATLANTA IMPEX S.R.L.  –  vecin  adiacent  pentruț  construirea pe hotar,  cu  Încheierea  de 
autentificare nr. 748 din 21.06.2011 B.N.P. Casapu Alexandru. 
             P.U.Z. a fost analizat i aprobat tehnic de către Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi deș  
urbanism în edin a din 26.09.2011, conform prevederilor Legii nr. 350/2001 modificată ulterior.ș ț
             P.U.Z. va fi supus procedurii Regulamentului Local privind Implicarea ( informarea i consultareaș  
) publicului în etapele de elaborare sau de revizuire a planurilor de urbanism – aprobat prin H.C.L. nr.  
237 din 21.07.2011, astfel: 1. va fi postat pe site- ul Primăriei Municipiului Piatra Neamţ timp de 30 de 
zile, începînd cu data de 27.09.2011, 2. va fi anun at în presa locală în 2 cotidiene, 3. va fi anun atț ț  
printr- un Panou pozat pe construc ia proprietateaț  DRĂGHICEANU  NECULAE, din Strada Bistri eiț   nr. 
3A. Raportul privind informarea i consultarea publicului i Avizul Arhitectului ef vor fi întocmite după 30ș ș ș  
de zile de la data postării pe site- ul Primăriei Municipiului Piatra Neamţ.
             DIRECTIA URBANISM ŞI CADASTRU consideră că documentaţia îndepline te condiţiile legaleș  
pentru a fi postată pe site- ul Primăriei Municipiului Piatra Neamţ. 



             Faţă de cele mai sus menţionate, vom supune Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 
spre analiză şi aprobare, după 30 de zile de la data postării  pe site- ul Primăriei Municipiului Piatra 
Neamţ 
- P.U.Z. i R.L.U. aferent – ș Extinderea i etajarea construc iei Sediu firmă – birouri,  proprietateaș ț  
DRĂGHICEANU  NECULAE, Strada Bistri eiț   nr. 3A, Proiect nr.10 din 2010 al  B.I.A. arh. Ropotică 
Teodora – Mioara.
             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.        
                                                     

                                                               Arhitect ef,ș
                                                   Dan Florea

  

        Întocmit,
Arh. Ionescu Magda
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