
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 
       PIATRA NEAMŢ                       
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Nr. 7126 din 21.02.2011      

REFERAT  DE  APROBARE

                  Prin prezentul Referat de aprobare, Direcţia Urbanism şi Cadastru propune 
prelungirea  valabilităţii  P.U.G.  al  Municipiului  Piatra Neam  aprobat  prin  H.C.L.  nr.  113 dinț  
04.06.1998 pînă în data  de 01.02.2013,  conform Art.  III  din  Ordonan a  de Urgen ă pentruț ț  
modificarea i completarea Legii nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul -ș ș  
nr. 7 din 02.02.2011.
                  Această prelungire propusă este impusă legal, deoarece:
1. P.U.G.  al  Municipiului  Piatra  Neam  aprobat  prin  H.C.L.  nr.  113  din  04.06.1998  areț  

termenul de valabilitate depă it la data intrării în vigoare a Ordonan ei de Urgen ă pentruș ț ț  
modificarea  i  completarea  Legii  nr.  350  din  2001  privind  amenajarea  teritoriului  iș ș  
urbanismul  nr. 7 din 02.02.2011, 

2. pentru P.U.G. al Municipiului Piatra Neam  aprobat prin H.C.L. nr. 113 din 04.06.1998 a fostț  
ini iată procedura de achizi ie  /  actualizare prin  ț ț Contractul  de prestări  de servicii  nr. 
35633  din  07.09.2005,  încheiat  cu  proiectantul  Universitatea  de  Arhitectură  iș  
Urbanism „Ion  Mincu”  Bucure ti  /  Centrul  de  cercetare,  proiectare,  expertiză  iș ș  
consulting,

3. pînă în data de 01.02.2013 trebuie aprobată noua documenta ie Reactualizarea P.U.G. alț  
Municipiului Piatra Neamț

                P.U.Z. şi R.L.U. aferent 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. 199 din 21.02.2011  – Aviz favorabil.
                  P.U.Z. şi R.L.U. aferent va fi afi at pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamţș  
timp  de  30  de  zile.  DIRECTIA  URBANISM  ŞI  CADASTRU consideră  că  documentaţia  de 
urbanism îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi promovată, după afi area pe site-ul Primărieiș  
timp de 30 de zile iș  o va supune spre analiză şi aprobare Consiliului  Local al Municipiului 
Piatra Neam .ț
                 Faţă de cele mai sus menţionate, supunem Consiliului Local al Municipiului Piatra 
Neamţ spre analiză şi aprobare: 

1. - Avizul nr. 199 din 21.02.2011 al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de 
urbanism - Aviz favorabil.

2. -  Prelungirea  valabilităţii  P.U.G.  al  Municipiului  Piatra  Neam  aprobat  prinț  
H.C.L. nr. 113 din 04.06.1998 pînă în data de 01.02.2013, conform prevederii  
Art. III, din Ordonan a de Urgen ă pentru modificarea i completarea Legii nr.ț ț ș  
350  din  2001  privind  amenajarea  teritoriului  i  urbanismul  -  nr.  7  dinș  
02.02.2011.

3. - Aprobarea noii  documenta iiț  Reactualizarea  P.U.G. al Municipiului  Piatra Neamț 
trebuie aprobată pînă în data de 01.02.2013.
    Vă rog să dispuneţi.    

                                                         
                                                  Primar,

                                                           Gheorghe Ştefan

                                            
Secretarul municipiului,                                                 Arhitect şef,
       Vasile Vişan                                                            Dan Florea
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