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Datorită solicitărilor continui a - 1. schimbării destinaţiei construcţiilor cu orice funcţiune în 
func iuni - , 2. realizării unor construc ii cu func iuni - a căror accese i parcări auto provoacăț ț ț ș  
perturbarea  traficului  rutier  pe  străzile:  Strada  Bistri ei  –  de  la  intersec ia  cu  Strada  Toamnei,ț ț  
Bulevardul  9  Mai  i  Strada  Dimitrie  Leonida  –  pînă  la  intersec ia  cu  Bulevardul  G-ral  N.ș ț  
Dăscălescu,  cuprinse  în  U.T.R.  nr.  13,  U.T.R.  nr.  1  i  U.T.R.  nr.  14,   respectiv  în  zoneleș  iș  
subzonele func ionale LMu 13, I 1, LMu 14, Pp 14, TE 14, Pg 14,  DIRECTIA URBANISM ŞIț  
CADASTRU  consideră  că  este  necesară  promovarea  unei  Hotărări  a  Consiliului  Local  al 
Municipiului  Piatra  Neamţ  cu  scopul  Modificării  Regulamentului  Local  de  Urbanism  aferent 
P.U.G. al Municipiului Piatra Neamţ aprobat prin H.C.L. nr. 113 din 24.06.1998 i cu valabilitateaș  
prelungitră prin H.C.L. nr. 103 din 30.03.2011. 

Astfel, DIRECTIA URBANISM ŞI CADASTRU propune promovarea Hotărîrii Consiliului 
Local  al  Municipiului  Piatra  Neamţ  cu  scopul  Modificării  Regulamentului  Local  de  Urbanism 
aferent  P.U.G.  al  Municipiului  Piatra  Neamţ  aprobat  prin H.C.L.  nr.  113 din  24.06.1998 i  cuș  
valabilitatea  prelungitră  prin  H.C.L.  nr.  103  din  30.03.2011,  prin  excluderea  autorizării:  1. 
schimbării destinaţiei construcţiilor cu orice funcţiune în func iuni, a căror accese i parcări autoț ș  
provoacă perturbarea traficului rutier, 2. realizării unor construc ii cu func iuni,ccccccccc a cărorț ț  
accese i parcări auto provoacă perturbarea traficului rutier - pe străzile: Strada Bistri ei – de laș ț  
intersec ia cu Strada Toamnei, Bulevardul 9 Mai i Strada Dimitrie Leonida – pînă la intersec ia cuț ș ț  
Bulevardul G-ral N. Dăscălescu, cuprinse în U.T.R. nr. 13, U.T.R. nr. 1 i U.T.R. nr. 14,  respectivș  
în zonele i subzonele func ionale LMu 13, I 1, LMu 14, Pp 14, TE 14, Pg 14.  Prin construc ii cuș ț ț  
func iuni a căror accese i parcări auto provoacă perturbarea traficului rutier se în eleg: Unită ileț ș ț ț  
pentru între inerea, repararea autovehiculelor – activită i de prestări servicii de pia ă prevăzute înț ț ț  
Ordonan a nr. 99 din 29.08.2000 actualizată,  inclusiv spălătoriile auto,  magazinele pentru pieseț  
auto, magazinele i depozitele pentru materiale de construc ii, atelierele pentru confec ii metalice,ș ț ț  
p.v.c., activită i productive mici poluante, etc.ț

Propunerea a fost analizată în şedinţa Comisiei  tehnice de amenajare a teritoriului şi de 
urbanism care,  conform prevederilor Legii  nr.  350/2001 modificată ulterior,  care a emis Avizul 
nr.209 din 20.04.2011 – Aviz favorabil. Propunerea va fi  afişată pe site-ul Primăriei Municipiului 
Piatra Neamţ timp de 30 de zile.

DIRECTIA URBANISM  ŞI  CADASTRU  consideră  că  această  propunere  îndeplineşte 
condiţiile legale pentru a fi promovată, după afi area pe site.ș

Faţă de cele mai sus menţionate supunem Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ 
spre analiză şi aprobare: 
1.- Avizul nr. 209 din 20.04.2011 al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism - 
Aviz favorabil.
2.-  H.C.L. modificator al Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. al Municipiului Piatra 
Neamţ aprobat prin H.C.L. nr. 113 din 24.06.1998 i cu valabilitatea prelungitră prin H.C.L. nr. 103ș  
din  30.03.2011,  prin excluderea  autorizării:  1.  schimbării  destinaţiei  construcţiilor  cu  orice 
funcţiune  în  func iuni,  a  căror  accese  i  parcări  auto  provoacă  perturbarea  traficului  rutier,  2.ț ș  
realizării  unor  construc ii  cu  func iuni,  a  căror  accese  i  parcări  auto  provoacă  perturbareaț ț ș  
traficului rutier - pe străzile: Strada Bistri ei – de la intersec ia cu Strada Toamnei, Bulevardul 9ț ț  
Mai i Strada Dimitrie Leonida – pînă la intersec ia cu Bulevardul G-ral N. Dăscălescu, cuprinse înș ț  
U.T.R. nr. 13, U.T.R. nr. 1 i  U.T.R. nr. 14,  respectiv în zonele i subzonele func ionale LMu 13, Iș ș ț  



1, LMu 14, Pp 14, TE 14, Pg 14.  Prin construc ii cu func iuni a căror accese i parcări autoț ț ș  
provoacă  perturbarea  traficului  rutier  se  în eleg:  Unită ile  pentru  între inerea,  reparareaț ț ț  
autovehiculelor  –  activită i  de  prestări  servicii  de  pia ă  prevăzute  în  Ordonan a  nr.  99  dinț ț ț  
29.08.2000  actualizată,  inclusiv  spălătoriile  auto,  magazinele  pentru  piese  auto,  magazinele  iș  
depozitele  pentru  materiale  de  construc ii,  atelierele  pentru  confec ii  metalice,  p.v.c.,  activită iț ț ț  
productive mici poluante, etc.
               Vă rugăm să aprobaţi.

                                                             Primar,
                                                     Gheorghe tefanȘ

Secretarul municipiului,                                                      Arhitect şef,
                                        Vasile Vi an                                                                  Dan Florea     ș
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