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Anun ţ privind consultarea publicului în etapa elabor ării propunerilor preliminare privind Planul
Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism elaborate pentru ” Construire Magazin Penny
Market, accese auto și pietonale, trotuare, amenaj ări exterioare, sistematizare vertical ă, reclame pe

fațadă și în parcare, pilon publicitar luminos, împrejmuire  perimetral ă, branșamente la utilit ăți,
organizare de șantier”, str. Tudor Vladimirescu nr.2A, ETAPA a II – a

În conformitate cu prevederile  Ordinului M.D.R.T. 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” aducem la cunoştinţă vecinilor şi publicului interesat de a veni
cu  eventuale  observaţii  şi  sugestii  asupra  propunerilor  preliminare  ale  Planului  Urbanistic  Zonal
pentru realizarea unei construc ţii cu destina ţia construire magazin de tip supermarket-Penny Mark et,
având regimul de în ălţime parter, pe terenul proprietate privată a numiților: Airimițoaie Rodica, Danielescu
Ruxandra și Danielescu Dimitrie.

Publicăm  astăzi  11.12.2015  pe  site-ul  Primăriei  orașului  Tîrgu  Neamț  la  adresa
www.primariatgneamt.ro,  secțiunea  DEZBATERI  PUBLICE  -  Activitatea  de  informare  şi  consultare  a
publicului pentru documentaţiile de urbanism şi/sau amenajarea teritoriului şi afişăm pe 3 panouri conforme,
rezistente la intemperii,  în  loc cu vizibilitate,  pe teritoriul  zonei  studiate(în  fața Primăriei,  în  fața Clubului
Sportiv Școlar, în parcul Ion Creangă) datele de identificare ale obiectivului, conform tabelului următor:

PRIMĂRIA ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ
Data anunțului: 11.12.2015
CONSULTARE  ASUPRA  PROPUNERILOR
PRELIMINARE  DE  ELABORARE  A
DOCUMENTAȚIEI P.U.Z. ȘI R.L.U.-ETAPA a II-a

Denumirea obiectivului de investi ții
P.U.Z.  – Plan Urbanistic Zonal  ”Construire Magazin
Penny  Market,  accese  auto  și  pietonale,  trotuare,
amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclame
pe  fațadă  și  în  parcare,  pilon  publicitar  luminos,
împrejmuire  perimetrală,  branșamente  la  utilități,
organizare  de  șantier”,  în  str.  Tudor  Vladimirescu
nr.2A, localitatea Tîrgu Neamț, județul Neamț

Beneficiar:  SC REINVEST  TRADE SERVICE  SRL
pentru  Airimițoaie  Rodica,  Danielescu  Ruxandra  și
Danielescu Dimitrie 

Proiectant general  : S.C. Birou de Arhitectură Gelu
Tudorache SRL cu sediul în Bacău, str.Nordului nr.4.
jud. Bacău, telefon 0747186921

PROPUNERE
Realizarea  unei  construcții cu  funcțiunea  de
magazin  de  tip  supermarket  pentru  desfacerea
mărfurilor alimentare și nealimentare de uz casnic,
având  regimul  de  înălțime  parter,  în  intravilanul
orașului  Tîrgu  Neamț,  str.  Tudor  Vladimirescu nr.
2A., jud. Neamț.
Construcția  se  va  realiza  pe  terenul  proprietate
privată  a  beneficiarului  și  este  identificat  prin
extrasul  de  Carte  Funciară  nr.  21468/26.06.2015,
nr. cad.3225, în suprafață totală de 3772 mp, situat
în str. Tudor Vladimirescu nr. 2A.
Bilanțul  teritorial  propus  în  limita  terenului
proprietate:

- Terenul  studiat  are  suprafața  totală
ST=3772 mp

- Suprafața construită SC=1175 mp
- Suprafața  spații  verzi  și  plantate  –

SC=599 mp
- Suprafața  circulații,  alei,  parcări

Sc=1998 mp

POTexistent =4,66%              POTpropus=32%
CUTexistent=0,046                CUTpropus=0,32



Publicul este invitat s ă transmit ă  observa ţii  şi  propuneri  asupra documentelor disponibile la Primăria
orașului  Tîrgu  Neamț,  str.  Ștefan  cel  Mare  nr.62  -  Serviciul  Comunicare  şi  Relaţii  Publice  în  perioada
11.12.2015 –04.01.2016, între orele 08.00 – 16.00.
Publicul  este  invitat  s ă  participle  la:  consultarea  documentaţiei  şi  formularea  sugestiilor  (în  scris)  în
perioada 11.12.2015 -04.01.2016 la  sediul  Primăriei  orașului  Tîrgu Neamț,  str.  Ștefan cel  Mare  nr.62  -
Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice zilnic între orele 08.00 – 16.00.
PUBLICUL  ESTE  INVITAT  S Ă  PARTICIPE  LA  PREZENTAREA  ŞI  DEZBATEREA  PROPUNERILOR
PLANULUI ASTFEL:
- dezbaterea public ă la sediul Prim ăriei ora șului Tîrgu Neam ț, str. Ștefan cel Mare nr.62 în  sala de 
şedin ţe,  în data de 07.01.2016, ora 16.00.
Observaţiile sunt necesare în vederea finalizării elaborării P.U.Z. Răspunsul la observațiile transmise va fi 
pus la dispoziția publicului prin publicare pe pagina de Internet a Primăriei orașului Tîrgu Neamț la adresa 
www.primariatgneamt.ro, secțiunea DEZBATERI PUBLICE - Activitatea de informare şi consultare a 
publicului pentru documentaţiile de urbanism şi/sau amenajarea teritoriului,  în termen de 10 zile de la 
încheierea termenului de primire a observațiilor și propunerilor.
Persoana responsabilă cu informarea şi  consultarea publicului: ing. Rusu Ion, şef Serviciu Urbanism, tel.
0233-790245, int.245.

ș ȘServiciul Urbanism i Amenajarea Teritoriului- ef Serviciu -Ing. Rusu Ion
ȘServiciul Comunicare  şi Relaţii Publice ef serviciu –Mihaela Rotaru Popa


