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Anunţ privind consultarea publicului în etapa elaborării 

propunerilor preliminare privind Planul Urbanistic Zonal şi 

Regulamentul Local de Urbanism, în vederea construirii unor 

locuințe pe terenurile ce vor fi atribuite conform Legii nr.15/2003 

în Oraș Tîrgu Neamț, jud. Neamț, 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 cunoştinţa vecinilor şi 
publicului interesat de a veni cu eventuale observaţii şi sugestii asupra 
propunerilor preliminare ale Planului Urbanistic Zonal în vederea 
construirii unor locuințe pe terenurile ce vor fi atribuite conform Legii 
nr.15/2003 în Oraș Tîrgu Neamț, jud. Neamț, str. Tăbăcari, FN. 

Publicăm astăzi 03.05.2018 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 Casei Culturii, în zona parcare Casa ”Ion Creangă”) 
datele de identificare ale obiectivului: 



 
PROPUNERE 
Prezenta documentaţie are ca obiect intocmire plan urbanistic zonal in vederea atribuirii de 
teren  pentru construirea de locuinte si functiuni conexe, conform Legii 15/2003  pe 
suprafata de 3250 mp teren amplasat in loc Humulesti, str.Tăbăcari FN, oras TG. NEAMT, 
jud. NEAMT- 13 loturi de teren 
Terenul studiat este proprietatea orasului Tg Neamt, jud NEAMT, înscris în carte funciara 
sub nr. 7533, 7534, 7535, 7536, 7537, 7538, 7539, 7540, 7541, 7542, 7543, 7544, 7545, 
7546 Tg Neamt.  
Suprafata terenului proprietatea orasului Tg Neamt este de 3250 m.p. teren rezultat in 
urma punerii la dispozitie a acestui teren de catre oras Tg. Neamt din proprietatea publică 
a acestuia.  
 In vederea sprijinirii tinerilor orasului Tg Neamt, se dorește a se dezvolta o zonă de 
locuinte si functiuni complementare, in care , prin lotizarea terenului proprietatea orasului, 
sa se asigure parcele in vederea atribuirii pentru construcția de locuinte.  
Zona detaliată în P.U.Z. are o suprafaţă de 3250 mp, intreaga suprafață fiind un teren liber 
transformat in curti constructii asa cum arata certificatul de urbanism.  
Regimul de inaltime al cladirilor (propus) este (S) +P+ (M)  
Majoritatea constructiilor vor fi pe structura dominanta de zidarie și lemn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Denumirea obiectivului de investiții:  
P.U.Z. – Plan Urbanistic Zonal în vederea  construirii unor locuințe pe terenurile ce 

vor fi atribuite conform Legii nr.15/2003 în Oraș Tîrgu Neamț, jud. Neamț, str. Tăbăcari, 
FN. 

Beneficiar:   ORAȘ TÎRGU NEAMȚ 
 
Elaborator: SC TOPOPREST S.R.L. 

                    B-dul Dacia, Bl.7, Sc.A, Ap.4, parter, Piatra Neamț, Jud.Neamț 

BILANŢ TERITORIAL PROPUS 
Teren zona de studiu – teren proprietate ORAȘ TÎRGU 
NEAMŢ 
Suprafața totală ST -3250 mp 
Suprafața construită SC=  975 mp 
Suprafața Desf.- 2925 mp 
Supraf.rețele – 200 mp 
Supraf.liberă – 2075 mp 
POTpropus=30% 

CUTpropus=0,6 



Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri asupra documentelor disponibile la Primăria 
orașului Tîrgu Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.62 - Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice în perioada 
03.05.2018 – 27.05.2018, între orele 08.00 – 16.00. 
Publicul este invitat să participe la: consultarea documentaţiei şi formularea sugestiilor (în scris) în 
perioada 03.05.2018 – 27.05.2018 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 SĂ PARTICIPE LA : 
DEZBATERE  PUBLICĂ la sediul Primăriei orașului Tîrgu Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.62 în  sala de 

şedinţe,  în data de 29.05.2018, 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. 
Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului: 

- Ing. Rusu Ion, Șef Serviciu Urbanism și Amenajarea Teritoriului 
- Cons. Mihaela Rotaru-Popa - Șef Serviciu Comunicare și Relații Publice - Primăria orașului Tîrgu 

Neamț, telefon:0233790245; int. 105; email: tgnt@primariatgneamt.ro 

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiţi aici 
 

 
Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului- Șef Serviciu -Ing. Rusu Ion 
Serviciul Comunicare  şi Relaţii Publice Șef serviciu –Mihaela Rotaru Popa 

 

 

 


