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Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice

Nr. 5472  din 14.03.2016                                                                        Avizat,

                               Primar

     Harpa Vasilică

REZULTATUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI ÎN ETAPA  I
PRIVIND INTENȚIA DE ELABORARE P.U.Z.

pentru
„Construire spațiu comercial, împrejmuire la limita de proprietate, amplasare

totem, amenajare incintă și locuri de parcare, branșament la utilități”, str. Cuza
Vodă nr.3, Tîrgu Neamț

Argumentare:  Intenția  de  elaborare  a  Planului  Urbanistic  Zonal  având ca  obiect
„Construire spațiu comercial, împrejmuire la limita de proprietate, amplasare totem,
amenajare incintă și locuri de parcare, branșament la utilități” în orașul Tîrgu Neamț,
str. Cuza Vodă nr. 3, la solicitarea SC TCE MOBILE DRYERS SRL

P.U.Z.  este  un  proiect  care  are  caracter  de  reglementare  specifică  detaliată  a
dezvoltării  urbanistice  a  unei  zone  din  localitate  (acoperind  toate  funcțiunile:  locuire,
servicii,  producție, circulație, spații  verzi,  etc.) și asigură corelarea dezvoltării  urbanistice
complexe a zonei cu prevederile Planului Urbanistic General al localității. Prin P.U.Z. se
stabilesc  obiectivele,  acțiunile,  prioritățile,  reglementările  de  urbanism(permisiuni  și
restricții) necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor și conformarea construcțiilor din zona
studiată  și  reprezintă  o  fază  premergătoare  realizării  investițiilor,prevederile  acestuia
realizându-se etapizat în timp, funcție de fondurile disponibile.

  P.U.Z.-ul  are  ca  scop  construirea  unui  spațiu  comercial,  amenajări  exterioare,
sistematizare  verticală,  pilon publicitar,  împrejmuire,  branșamente  la  utilități,  conform CU
nr.193/18.09.2015. 

Investiția propusă reprezintă un magazin pentru vânzare en-detail pentru desfacerea
mărfurilor alimentare și nealimentare de uz casnic, în regim de autoservire,  având regimul
de înălțime parter.
Construcția propusă se va realiza pe terenul proprietate privată a beneficiarului.  Utilizări
admise: servicii comerciale și de prestări servicii; comerț en-detail și en-gros; parcaje.

Amplasament: Terenul în suprafață studiată de 4403 mp este situat în intravilanul
localității  Tîrgu  Neamț,  str.  Cuza  Vodă  nr.3, proprietar:  SC  TCE  MOBILE  DRYERS
SRL.,Municipiul  Roman,  str.  Aviatorilor  nr.23,  Jud.  Neamț,  identificat  prin  Extras  Carte
Funciară nr.25431/03.08.2015, nr.cadastral 50599.

Proiectant general:  SC WELTBAU CONSULT S.R.L., Balotești, str. Stupinei nr.2,
jud. ILFOV

Proiectant  de  specialitate  urbanism  :  SC  ZEEN  DESIGN  STUDIO  S.R.L.,



București, sector 2, Str. Jean Louis Calderon nr.6, Bl.1-3, sc.1, Et.7, Ap.35
Proiectat:drd.arh.urb. Mihai Suărășan

Beneficiar : SC TCE MOBILE DRYERS SRL.

Ca urmare a cererii  înaintată de  SC TCE MOBILE DRYERS SRL. înregistrată la
Primăria orașului Tîrgu Neamț cu nr. 2296/02.02.2016, Serviciul Urbanism și Amenajarea
Teritoriului împreună cu Serviciul Comunicare și Relații  Publice au demarat procedura de
informare  a  populației  cu  privire  la  intenția  de  elaborare  a  P.U.Z.  „Construire  spațiu
comercial, împrejmuire la limita de proprietate, amplasare totem, amenajare incintă și
locuri de parcare, branșament la utilități” în orașul Tîrgu Neamț, str. Cuza Vodă nr. 3- în
conformitate  cu  prevederile  Ordinului  nr.2701  din  30  decembrie  2010 pentru  aprobarea
Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea
planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

Prin Anunțul cu nr.3635 din 17.02.2016 s-a adus la cunoștința publicului intenția de
elaborare a Planului Urbanistic Zonal mai sus amintit. 

Publicul  a  fost  invitat  să  transmită  observații  și  propuneri  privind  elaborarea
propunerilor preliminare a P.U.Z. „Construire spațiu comercial, împrejmuire la limita de
proprietate, amplasare totem, amenajare incintă și locuri de parcare, branșament la
utilități” în orașul Tîrgu Neamț, str. Cuza Vodă nr. 3, în perioada 17.02.2016 – 12.03.2016
prin:
- scrisori depuse la Serviciul Comunicare și Relații Publice - Biroul 5 din cadrul Primăriei
orașului Tîrgu Neamț (în perioada indicată)
- fax la nr. 0233-790508
- email la adresa: tgnt@primariatgneamt.ro
- scrisori prin poștă pe adresa instituției(cu data de trimitere în perioada indicată)

Documentația expusă/disponibilă pentru consultare la sediul Primăriei orașului Tîrgu
Neamț, str.  Ștefan cel  Mare nr.62 -  la Biroul  5 și la Biroul 38 - nu a fost solicitată sau
consultată de niciun cetățean.

În perioada indicată s-a primit o sigură observație din partea Dnei Aanei Mihaela-
proprietar  Bar Expres-II Aanei Viorel Cătălin- Adresa nr. 4206 din 25.02.2016 . La această
adresă s-a răspuns din partea Serviciului UAT din Primărie si din partea SC TCE MOBILE
DRYERS SRL prin adresa cu nr. 5396 din 11.03.2016. 

Răspunsul la adresa primită cu titlul de observație de la Dna Aanei Mihaela a fost
transmis  acesteia și a fost pus la dispoziția publicului prin: 

- Publicare pe pagina de internet:  www.primariatarguneamt.ro – Secțiunea  DEZBA-
TERI PUBLICE - Activitatea de informare şi consultare a publicului pentru documen-
taţiile de urbanism şi/sau amenajarea teritoriului 

- afișare la Avizierul de la parterul Primariei orașului Tîrgu Neamț.

Întocmit,
Șef Serviciu Comunicare și Relații Publice

Mihaela Rotaru Popa




