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LICEUL ECONOMIC VASILE CONTA

SINTEZA ANALIZEI SITUATIEI EXISTENTE 
În urma datelor prezentate rezultă că obiectivul nu va genera emisii 
de poluanţi în pânza freatică sau în aer. Proiectarea imobilului va ţine 
cont de eliminarea vulnerabilităţii construcţiilor şi a  amenajărilor 
aferente faţă de factorii naturali de risc; în acest sens se va trece la  
prevederea măsurilor adecvate, de limitare a efectelor factorilor de 
risc. Se vor ţine cont de condiţiile impuse de studiul geotehnic . 
Se vor realiza studii topografice şi geologice aditionale celor existente, 
daca va fi cazul, care vor detalia natura terenului şi vor evidenţia  
stabilirea condiţiilor geotehnice de fundare pentru construcţia 
propusă. 

Concluziile şi recomandările studiului geotehnic vor genera soluţii 
pentru determinarea adâncimii de fundare în funcţie de presiune 
convenţională şi de ceilalţi  coeficienţi rezultaţi din buletinele anexate 
studiului.  
Prin proiectul de organizare de şantier se vor evidenţia platformele 
destinate depozitării materialelor şi utilajelor în timpul construcţiei . 
Distanţele dintre construcțiile învecinate fiind suficiente, permit 
realizarea imobilului propus care să nu afecteze prin prezența lui 
calitatea factorilor de mediu (însorire, ventilare, spații verzi).
Pe terenul studiat nu au fost identificate riscuri naturale și antropice 
și/sau surse de poluare.
Din punct de vedere al sanatatii populatiei functionarea viitoarei 
investitii nu va crea disconfort asupra populatiei (emisii de poluanti, 
mirosuri neplacute sau afectarea populatiei). 
Terenul si constructiile existente pe amplasamentul studiat nu sunt 
cladiri cu valoare de patrimoniu si nu se afla inscrise în Lista 
Monumentelor Istorice actualizată în 2010 si nici in zona de protectie 
a acestora.
Conform informatiilor de care dispunem si legislatiei in vigoare, 
respectiv Ordonanta de Urgenta nr. 57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi 
faunei sălbatice (modificata si completata de OUG 154/2008) si 
Legea 5/2000 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului 
national – Sectiunea III – Arii protejate, in zona nu sunt  consemnate 
arii protejate din punct de vedere al bunurilor din patrimoniul 
natural, al vegetatiei si al faunei sau din punct de vedere 
arhitectonic si arheologic.
Terenul studiat este echipat edilitar. Asigurarea echiparii edilitare se 
va face prin extinderea retelelor de alimentare cu energie electrica, 
gaze naturale si apa, precum si canalizare,  aflate la limita terenului 
sau pe amplasament.
Ținând cont de acest potențial conferit de poziția în cadrul orașului, 
de buna deservire cu utilități și transport în comun, rezultă în mod 
evident subutilizarea terenului studiat.    
Astfel – modernizarea cadrului construit prin extinderea unor 
funcţiuni care să devină o bază pentru susţinerea atractivităţii 
urbane, oferirea de servicii urbane şi zonale, dar şi o creştere a 
calităţii imaginii arhitecturale, se constituie ca principal obiectiv al 

Modernizarea si salubrizarea terenului studiat prin 
implementarea investitiei propuse de spatiu comercial. 

Incadrare in prevederile
P.U.G. TIRGU NEAMT

Conform RLU aferent 
PUG Tîrgu Neamț, 
funcțiunile complementare 
admise în zona de locuire 
sunt următoarele:
- Reţele tehnico-edilitare şi 
construcţii aferente; 
- Instituţii şi lucrări publice, 
comerţ, servicii, 
meşteşuguri, activităţi 
agricole, etc., care să nu 
afecteze funcţiunea 
dominantă de locuire. 

Locuinte cu functiuni 
complementare

Zona CentralăUTR 1 

Regim de inaltime PARTER
POT 50% / CUT 0,3
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Coeficienti urbanistici
existenti pe terenul 
studiat

Parcela nu este supusă vreunei restricții de construire ca 
urmare a unor documentații de urbanism aprobate in baza 
Legii 50/1991, cu modificările și completările ulterioare, sau a 
Legii 350/2001, cu modificările și completările ulterioare.
În urma analizei situației existente pe terenul studiat nu au fost 
identificate riscuri naturale și antropice și/sau surse de 
poluare.

Prevederi ale programului de 
dezvoltare a localității, 
pentru zona studiată
Zona cuprinsă în studiu se 
încadrează conform P.U.G. 
Tîrgu Neamț aprobat cu HCL 
nr. 247/27.11.2014 în UTR 1 
– Zona Centrală Tîrgu 
Neamț, zona de locuințe cu 
funcțiuni complementare.
Această zonă prevede 
indicatorii urbanistici P.O.T. 
maxim = 50% și C.U.T. maxim 
= 0,3 mp ADC/mp teren 
pentru construcțiile cu regim 
de înălțime parter. 

Conform RLU aferent PUG 
Tîrgu Neamț, funcțiunile 
complementare admise în 
zona de locuire sunt 
următoarele:
- Funcţia agricolă exercitată 
pe loturi agricole sau 
terenuri agricole cuprinse în 
intravilan, creşterea în sistem 
gospodăresc a animalelor, 
microferme; 
- Reţele tehnico-edilitare şi 
construcţii aferente; 
- Instituţii şi lucrări publice, 
comerţ, servicii, meşteşuguri, 
activităţi agricole, etc., care 
să nu afecteze funcţiunea 
dominantă de locuire. 

Documentația pentru care se solicită aprobarea prezentului P.U.Z. propune 
soluții și reglementări în scopul realizării obiectivului “Construire spatiu 
comercial”, în strada Cuza Voda nr.3. Amplasamentul propus pentru 
realizarea investitiei este situat in  zona centrala a intravilanului orasului Tirgu 
Neamt, strada Cuza Voda nr. 3.
Terenul studiat este ocupat în prezent de:
- corp clădire cu functiunea de autogara (se va păstra și se va integra în 
ansamblul construcției propuse), care ocupa o suprafata de 8,4% din 
suprafata terenului, restul spatiului fiind de 91,6 % o platformă betonată. 

Planul Urbanistic Zonal a fost realizat pe suport topografic actualizat 
intocmit in vederea obtinerii avizului Biroul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Tirgu Neamt.

Parcela supusă studiului prin prezenta documentație are o suprafață de 
4.403,00 mp și se găsește în intravilanul orașului Tîrgu Neamț. 
Beneficiarul intentionează construirea unui spațiu comercial, amenajări 
exterioare, sistematizare verticală, pilon publicitar, împrejmuire, branșamente 
la utilități, conform C.U. nr. 193/ din data 18.09.2015.
Accesul pe terenul studiat se face prin intermediul străzii Cuza Voda, artera 
de circulație de deservire locală de categoria a III-a cu profil corespunzător (7 
metri).
Terenul are următoarele vecinătăți:
- la Nord: domeniul public - alee de acces
- la Sud: domeniul public - strada Cuza Voda;
- la Vest: domeniul public - aleea Salcamilor ;
- la Est: domeniul public - alee de acces/ locuinte colective bloc A2. 
Datele de identificare ale terenului studiat, conform extras de Carte Funciară 
eliberat de BCPI Târgu Neamț, sunt:
Nr. cadastral/nr. topografic: 50599 
Categoria de folosință: curți-construcții
Suprafață totală teren din acte: 4.403,00 mp
Suprafață totală teren măsurată: 4.403,00 mp
Terenul are o suprafaţă de 4.403,00 mp  şi este ocupat în prezent de: corp 
clădire – C1 – Autogara Tîrgu Neamț – 708 mp.

Imobilul situat în strada Cuza Vodă nr. 3  în suprafață de 4.403 mp este 
proprietatea privată a  S.C. TCE MOBILE DRYERS S.R.L., conform Contractului 
de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 827/14.06.2012 la BNP Postelnicu 
Mihai.

Suprafata teren:4.403mp
SC: 708 mp
SD: 708 mp
Inaltimea maxima: aprox.6m
Functiunea: servicii 
de interes general 
- AUTOGARA

Regim de inaltime PARTER

POT 16,07%/CUT 0,16

Locuinte cu functiuni 
complementare

Zona CentralăUTR 1 
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