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Nr. 281 din 07.01.2016        
                        
           
          Avizat, 

                PRIMAR, 
                                                            Vasilică Harpa 

 
PROCES-VERBAL 

încheiat cu ocazia ședinței de dezbatere publică pentru documentația de urbanism 
faza 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” –

etapa a II-a 
 

În data de 07.01.2016, Pr imăria orașului Tîrgu Neamț a organizat la sediul din str. 
Ștefan cel Mare nr.62, în sala de consiliu, ședința publică de dezbatere a documentației în 
faza Plan Urbanistic Zonal pentru ”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”, cu următoarea ordine de zi: 

- Implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor P.U.Z. pentru obiectivul 
„Construire Magazin Penny Market...”.  
 Ședința publică s-a organizat 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 ter itoriului şi 
de urbanism”. 
 Serviciul Comunicare și Relații Publice a publicat în data de 11.12.2016, Anunțul 
public privind consultarea publicului în etapa elaborării propunerilor preliminare privind PUZ 
care cuprinde denumirea obiectivului de investiţii, beneficiarul planului, proiectantul general, 
propunerea, data publicării, data şi modalităţile până la care se pot transmite observaţii şi 
propuneri, posibilităţ ile de acces al persoanelor interesate de documentaţie.( postare pe 
site, afișare).(Anunț nr. 25104 din 11.12.2016)  

Anunţul privind consultarea publicului în etapa elaborării propunerilor preliminare ale 
Planului Urbanistic Zonal a fost amplasat de către Primăr ia orașului Tîrgu Neamț pe 3 
panouri conforme, rezistente la intemperii, în loc cu vizibilitate, pe teritoriul zonei studiate, 
respectiv: 1 panou in fața Clubului Sportiv Școlar  (în imediata vecinătate a zonei studiate); 1 
panou in fața Primăriei orașului Tîrgu Neamț ș i 1 panou în parcul Ion Creangă (intersecția 
str. Ștefan cel Mare –str. Mihai Eminescu). 

 
Publicul a fost invitat să consulte documentația tehnică la sediul Primăriei orașului 

Tîrgu Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.62 –la Serviciul Comunicare și Relații Publice-Birou 
nr.5, zilnic între orele 8,00-16,00 în perioada 11.12.2015 -04.01.2016 și permanent pe   site-
ul www.primariatgneamt.ro, Rubrica DEZBATERI PUBLICE - Activitatea de informare şi 
consultare a publicului pentru documentaţiile de urbanism şi/sau amenajarea teritoriului;  
 

De asemenea, publicul a fost invitat să transmită observaţii, sugestii şi propuneri 
referitoare la propunerile preliminare PUZ, începând cu data afişării, prin: 
- scrisori depuse la Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice – Birou 5  în perioada indicată; 
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-  scrisori prin poştă pe adresa instituţiei cu data de trimitere în perioada indicată 
- fax la nr. 0233-790508 
- email la adresa tgnt@primariatgneamt.ro. 

Prin Anunțul public nr. 25104 din 11.12.2015 publicul a fost invitat să participe la 
dezbaterea publică în data de 07.01.2016, ora 16,00 la sediul Pr imăriei orașului Tîrgu 
Neamț, în sala de ședințe a Consiliului Local. 

Invitația la dezbaterea publică din data de 07.01.2016 a fost  transmisă la mass-
media locală, postată pe site-ul instituției ș i af ișată cu 3 zile înainte de data stabilită. (Invitatie 
la dezbatere nr. 15 din 04.01.2016). 

Au fost notif icați vecinii (Adresa nr.46 din 04.01.2016) și le-a fost transmisă Invitația 
la dezbatere pentru data de 07.01.2016.  

În data de 06.01.2016 s-a primit o sigură adresă cu titlul de  observație  din partea 
IPJ Neamț - Adresa cu nr. 420517/06.01.2016 înregistrată la Primăria orașului Tîrgu Neamț 
cu nr. 217 din 06.11.2016. 

Răspunsul la adresa transmisă de IPJ Neamț va f i pus la dispoziția publicului până 
la data de 12.01.2016 prin:  

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

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

- Transmis prin poștă la IPJ Neamț 
 
 

Desfăşurarea dezbaterii publice: 
 
 Dezbaterea  publică a avut loc în sala de şedinţe a Consiliului local al oraşului Tîrgu 
Neamţ, din str. Ştefan cel Mare, nr.62. în data de 07.01.2016 la ora 16,00.  

La ședința de dezbatere au fost prezente din partea Pr imăriei orașului Tîrgu Neamț 2 
persoane: Șef Serviciu Urbanism și A menajarea Teritoriului – Ing. Rusu Ion și Șef Serviciu 
Comunicare și Relaț ii Publice - Mihaela Rotaru Popa.  
 Din partea publicului interesat nu a participat nici o persoană.  

Reprezentanții mass-media nu au fost prezenți la dezbaterea propunerilor 
preliminare ale planului urbanistic zonal, deși au fost invitați. 

În acest context, ședința de dezbatere nu a mai fost deschisă, urmând ca la  
observația primită de la IPJ Neamț să se răspundă până la data de 12.01.2016. 

 
 
   
 
  
Șef Serviciu UAT,   Șef Serviciu Comunicare și Relații Publice 
   Ing. Rusu Ion     Mihaela Rotaru Popa 
 
 
 

 
  

  


