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MINUTA  
Dezbatere publică  -  11.04.2016, ora 16,00 
 
 În conformitate cu prevederile Ordinului M.D.R.T nr 2701 din 30 decembrie 2010, ordin 
pentru aprobarea “Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau 
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism”  
 
 Primăria oraşului Tîrgu Neamţ a iniţiat procedura de dezbatere publică a documentaţiei în 
faza 
 

 Plan Urbanistic Zonal - etapa a II-a pentru “ Construire spaţiu comercial, împrejmuire la 
limita de proprietate, amplasare totem, amenajare incintă şi locuri de parcare, branşament 
la utilităţi”, str. Cuza Vodă nr.3, Oraş Tîrgu Neamţ, jud. Neamţ ” 
 
Întâlnirea 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 11.04.2016, ora 16,00. 
 
  La dezbatere au fost prezente 9 persoane: 

- Şef Serviciu Comunicare şi Relaţii Publice – Mihaela Rotaru Popa 
- Sef Serviciu Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – Rusu Ion 
- Insp. Debutant– Cucoş Marius- Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice 
- Reprezentant Beneficiar TCE MOBILE DRYER – Bostan Niculina 
- Reprezentant Proiectant SC ZEEN DESIGN STUDIO SRL BUCUREŞTI – Mihai 

Suărăşan 
- Reprezentant Proiectant SC ZEEN DESIGN STUDIO SRL BUCUREŞTI – Dodi 

Natalia 
- 3 cetăţeni 

 

Din partea mass-media nu a participat nimeni. 
 
 D-na Rotaru Popa Mihaela – Şef Serviciu Comunicare şi Relaţii Publice prezintă procedura 
de aplicare a Ordinului nr.2701 din 30 decembrie 2010 privind aprobarea “Metodologiei de 
informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare 
a teritoriului şi de urbanism”. 
  
 Conform acestui ordin PUZ şi RLU aferent PUZ trebuie să parcurgă 3 etape: 

1. Etapa I – implicarea publicului în etapa etapa pregătitoare 
2. Etapa a IIa – implicarea publicului în etapa elaborării propunerilor 
3. Etapa a IIIa- implicarea publicului în etapa aprobării PUZ 

 
 
 Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice a publicat în data de 14.03.2016 Anunţul public 
privind consultarea publicului în etapa elaborării propunerilor preliminarii privind PUZ, care 
cuprinde: 
 

- Denumirea obiectivului de investiţii, beneficiarul planului, proiectantul general, 
propunerea 

- Data publicării 
- Data până la care se pot transmite observaţii şi propuneri şi modalitatea de 

transmitere a observaţiilor 
- Posibilităţile de acces ale persoanelor interesate de documentaţie ( postare pe 

site, afişare) 
 

Anunţul privind consultarea publicului în etapa elaborării propunerilor preliminare ale 
Planului Urbanistic Zonal a fost amplasat de către Pimăria oraşului Tîrgu Neamţ pe 3 
panouri conforme: 
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- În faţa Clubului Sportiv Şcolar 

- În faţa Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ 
- În Parcul Ion Creangă 

 

 Publicul a fost invitat să consulte documentaţia tehnică la sediul Primăriei oraşului Tîrgu 
Neamţ – la Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice – Birou nr. 5 şi pe site-ul instituţiei, 
www.primariatgneamt.ro , la Rubrica DEZBATERI PUBLICE – Activitatea de informare şi 
consultare a publicului pentru documentaţiile de urbanism şi/sau  amenajarea teritoriului. 
 
 De asemenea, publicul a fost invitat sa transmită observaţii, sugestii şi propuneri referitoare 
la propunerile preliminare PUZ. Începând cu data afişării, prin: 

-  Scrisori depuse la Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice – Birou nr 5 
- Scrisori prin poştă pe adresa instituţiei cu data de trimitere în perioada indicată 
- Fax la nr. 0233 790508 
- E-mail la adresa tgnt@primariatgneamt.ro 

 
 Invitaţia pentru Dezbaterea publică a fost transmisă în data de 08.04.2016: 
 

- Mass-media locală 
- Postare pe site-ul instituţiei 
- Afişare la sediul instituţiei 

 
 Nu s-au primit propuneri/recomandări scrise sau observaţii cu privire la PUZ, iar 
documentaţia nu a fost consultată la sediul Primăriei de nicio persoană. 
 
Dna Aanei Mihaela – nu este de acord cu construcţia deoarece ar putea cauza probleme unei 
   cladiri pe care o deţine în imediata apropiere. De asemenea, susţine că  
   afacerile comerciale din zona ar putea avea de suferit. 
 
Dl. Mihai Suărăşan – spune că nu vor apărea probleme deoarece se va păstra o distanţă de  
   siguranţă de 7 m faţă de fundaţie. Din punct de vedere legal, PUZ  se ocupă 
   doar cu cladirea ce face obiectul terenului studiat. 
 
Dna Aanei Mihaela – Se teme ca odată construit noul spaţiu comercial işi va pierde clienţii. Astfel, 
   va trebui sa reducă numărului personalului angajat.  
 
Dl. Mihai Suărăşan – Activitatea noului spaţiu comercial nu va interfera cu afacerea doamnei  
   pentru ca au domenii de activitate diferite, unul fiind restaurant/ bar şi unul 
fiind supermarket cu autoservire. 
 
Dna Aanei Mihaela – Spune că activitatea supermaketului va afecta micii comercianţi din zonă, 
   cum ar fi magazinul Venus. 
 
Dl. Mihai Suărăşan – Din punct de vedere legal contestaţiile se fac doar dacă nu s-au respectat 
   criteriile legale de avizare şi parametrii urbanistici care au fost avizaţi prin 
   PUG. 
 
Dl. Rusu Ion – Nu este emisă autorizaţia de construcţie, doar au fost emise avizele de amplasare. 
  Pe sub aceasta construcţie trece un cablu de înaltă tensiune ce va fi deviat tot pe 
  aceasta proprietate. Dezbaterea PUZ priveşte construcţia din punct de vedere  
  urbanistic şi nu din punct de vedere comercial, daca va afecta construcţiile din jur şi 
  nu daca va afecta activitatea lor. Cladirea are o lungime de 31 m, rămânând o  
  distanţă de 3.5m pana în gard. Inălțimea cladirii este de 5,30m. Din punct de vedere 
  legal gradul de însorire respectă legea. 
 



 3 

Dna. Savu Elena – întreabă daca după ce se va construi locul ce rămâne până în stradă va fi 
   ocupat tot de autocarele Giltrans. 
 
Dna Bostan Niculina – Nu vor mai stationa autocarele Giltrans, va fi parcarea supermarketului. 
 
Dl. Mihai Suărăşanu – Spune ca şi pentru pereţii construcţiei şi pentru acoperişul exterior vor fi 
   folosite materiale care sunt potrivite pentru industria alimentară. Nu vor fi  
   vopseluri care sa afecteze, nu sunt toxice. 
 
Dna Aanei Mihaela – Spune că numărul clienţilor este în scădere, doar oamenii de la blocuri ce 
   mai cumpărau. 
 
Dna Vântu Irina – Acuză lipsa susţinerii comercianţilor locali în  desfăşurarea activităţii lor. 
 
Dna Aanei Mihaela – Întreabă de ce nu a fost şi dl. primar prezent la această dezbatere. 
 
Dl. Rusu Ion – Spune că dl. primar a fost invitat. De asemenea, nu există o legislaţie în vigoare 
     care să interzică unui proprietar privat să construiască pe terenul pe care îl deţine. 
 
Dna Vântu Elena – Susţine că s-au vândut toate spaţiile publice către privaţi. Spune că nu a fost 
   despăgubită pentru pământul pe care îl deţinea, în timp ce alţii au primit  
   pământ în centrul oraşului. 
 
Dl. Rusu Ion – Explică că nu primăria s-a ocupat de repartizarea terenului. 
 
Dna Aanei Mihaela -  Spune că ar fi vrut să fie si dl. primar de faţă pentru a-i aduce la cunoştinţă 
   faptul că comercianţii locali sunt în pericol să işi piardă afacerile din cauza 
   lipsei clienţilor şi a taxelor şi impozitelor numeroase. De asemenea, explică că 
   aceeaşi situaţie a fost şi când s-a construit supermaketul Lidl cu persoanele 
    ce aveau tarabe în piaţă, care, treptat au închis. 
 
Dl. Rusu Ion – Explică că nu există lege care să impiedice concurenţa comercială. 
 
Dna. Vântu Irina – Acuză că este emisă deja autorizaţia de constructie pentru spaţiul comercial. 
 
Dl. Rusu Ion – Explică faptul că au fost scoase doar avizele necesare, nu a fost eliberată încă 
nicio autorizație de construcție. 
 
Dl. Mihai Suărăşan – Spune că avizele scoase sunt necesare pentru conectarea la reţeaua de 
   energie electrică. 
 
Dl. Rusu Ion – Invită persoanele prezente să participe la dezbaterea publică privind aprobarea 
  Proiectului de Hotărâre pentru aprobarea PUZ. 
 
Dna Aanei Mihaela – Şi-ar fi dorit ca dl. primar sa fie prezent la această dezbatere. De asemenea, 
   ar fi dorit ca beneficiarul sa cumpere şi afacerea dânsei.Primaria Tîrgu Neamţ 
   a evaluat cladirea în care îşi desfăşoară activitatea la 500 000 RON, astfel că 
   a avut de achitat un impozit pe cladire în valoare de 10 000 RON. 
 
Dl. Rusu Ion – Explică că nu se discută problema concurenţei, ci problema urbanistică a  
  construcţiei. 
 
Dna Aanei Mihaela – Citeşte răspunsul primit de la beneficiar referitor la cumpărarea clădirii în 
   care îşi desfăşoară activitatea. 
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Dna Bostan Niculina – Explică că scopul deschiderii acestui spaţiu comercial este acela de a crea 
   locuri de muncă, nu de a cumpăra alte clădiri învecinate 
 
Dna Aanei Mihaela – Spune că persoanele peste 35 de ani nu sunt căutate pentru angajare. 
 
Dna Bostan Niculina – Susține  că proprietarul oricum avea de gând să deschidă un spaţiu  
   comercial. 
 
Dna Rotaru -Popa – Invită persoanele prezente să aducă sugestii/propuneri în momentul în care 
Proiectul de Hotărâre privind aprobarea PUZ va fi supus dezbaterii publice. 
 
 
          Întocmit, 
        Insp. Debutant, Cucoş Marius 
        
   


