
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI                                                                               PRIMAR, 
       PIATRA NEAMŢ                                  Gheorghe tefan    Ș
- DIRECTIA URBANISM ŞI                                                         
          CADASTRU -                                                                             
Nr. 45747 din 07.12.2011      

     REFERAT  DE  APROBARE
                                            

                 Prin prezentul Raport de specialitate, Direcţia Urbanism şi Cadastru propune 
prelungirea valabilităţii documenta iilor de urbanism următoare:ț

  1. P.U.Z. şi R.L.U. aferent - aprobat prin H.C.L. nr. 2 din 23.01.2009,
  2. P.U.Z. şi R.L.U. aferent - aprobat prin H.C.L. nr. 65 din 05.03.2009,
  3. P.U.Z. şi R.L.U. aferent - aprobat prin H.C.L. nr. 146 din 26.03.2009,
  4. P.U.Z. şi R.L.U. aferent - aprobat prin H.C.L. nr. 224 din 28.05.2009,
  5. P.U.Z. şi R.L.U. aferent - aprobat prin H.C.L. nr. 225 din 28.05.2009,
  6. P.U.Z. şi R.L.U. aferent - aprobat prin H.C.L. nr. 226 din 28.05.2009,
  7. P.U.Z. şi R.L.U. aferent - aprobat prin H.C.L. nr. 286 din 25.06.2009,
  8. P.U.Z. şi R.L.U. aferent - aprobat prin H.C.L. nr.  288 din 25.06.2009, 

cu Planurile Reglementări urbanistice, anexate.
Această  prelungire  propusă  este  de  3  ani  - de  la  data  aprobării  Hotărării 

Consiliului  Local  promovată  prin  prezenta  –  şi  este  necesară  deoarece  beneficiarii  
respectivelor documentaţii de urbanism nu au solicitat autorizaţii de construire în durata 
de valabilitate a acestora.

Direcţia Urbanism şi Cadastru consideră că propunerile urbanistice cuprinse în 
aceste documentaţii de urbanism pot rămîne valabile şi în următorii 3 ani. Propunerea a 
fost  afi ată  pe  site-ul  Primăriei  Municipiului  Piatra  Neamţ  va  fi  postată  pe  site-ulș  
Primăriei Municipiului Piatra Neam , începînd cudata de 08.12.2011, pe timp de 30 deț  
zile.

Direcţia  Urbanism  şi  Cadastru  consideră  că  –  după  postarea  pe  site-ul 
Primăriei - propunerea va îndeplini condiţiile legale pentru a fi promovată i o va supuneș  
spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ: 

    - Prelungirea valabilităţii cu 3 ani - de la data aprobării Hotărării Consiliului Local -
 a următoarelor documenta ii de urbanism:ț

  1. P.U.Z. şi R.L.U. aferent - aprobat prin H.C.L. nr. 2 din 23.01.2009,
  2. P.U.Z. şi R.L.U. aferent - aprobat prin H.C.L. nr. 65 din 05.03.2009,
  3. P.U.Z. şi R.L.U. aferent - aprobat prin H.C.L. nr. 146 din 26.03.2009,
  4. P.U.Z. şi R.L.U. aferent - aprobat prin H.C.L. nr. 224 din 28.05.2009,
  5. P.U.Z. şi R.L.U. aferent - aprobat prin H.C.L. nr. 225 din 28.05.2009,
  6. P.U.Z. şi R.L.U. aferent - aprobat prin H.C.L. nr. 226 din 28.05.2009,
  7. P.U.Z. şi R.L.U. aferent - aprobat prin H.C.L. nr. 286 din 25.06.2009,
  8. P.U.Z. şi R.L.U. aferent - aprobat prin H.C.L. nr.  288 din 25.06.2009, 

cu Planurile - Reglementări urbanistice, anexate reavizate spre neschimbare.
    Vă rog să dispuneţi.    

                                                      
                                                Primar,
                                        Gheorghe tefanȘ

                                                  
                                                                                          Arhitect şef,
                                                                                           Dan Florea     


					                                            

