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          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 I 
 

În data de 30.11.2015, Primăria 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 pregătitoare – anunţarea intenţiei de elaborare a 

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 teritoriului şi 
de urbanism”. 
 Serviciul Comunicare și Relații Publice a publicat în data de 03.11.2015, anunțul 
public 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, posibilităţile de acces al persoanelor interesate de documentaţie.( 
postare pe site, afișare, transmis către mass-media locală).  

Informarea şi consultarea publică s-a derulat respectând etapele din cadrul procesului de 
elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului astfel: 

- etapa pregătitoare - prin anunţarea intenţiei de elaborare şi etapa elaborării 
propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare. Serviciul Comunicare şi Relaţii 
Publice și Serviciul U.A.T. din cadrul Primăriei orașului Tîrgu Neamț au elaborat 
documentul de planificare a procesului de informare şi consultare publică pentru 
documentaţia P.U.Z.  ”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”, nr. 22334 / 03.11.2015 care a fost afişat la sediul Primăriei 
Tîrgu Neamț şi publicat pe pagina de Internet a instituției la adresa: 
www.primariatgneamt.ro – Secțiunea DEZBATERI PUBLICE - Activitatea de 
informare și consultare a publicului pentru documentațiile de urbanism/amenajarea 
teritoriului – în data de 03.11.2015. 
Au fost identificate grupurile țintă a părților potențial interesate, persoane fizice sau 
juridice, care pot fi afectate de prevederile propuse prin P.U.Z.. S-au  transmis la un 
nr. de 3 persoane juridice și 4 persoane fizice scrisori de informare, precum şi 
invitaţia de participare la dezbaterea publică din data de 30.11.2015. 
În data de 03.11.2015 au fost afişate pe site-ul www.primariatgneamt.ro: 

- anunţul privind intenția de elaborare privind P.U.Z.; 
- Memoriu tehnic de prezentare cu privire la obiectul P.U.Z.; 
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- Planșă: Reglementări urbanistice 
- aviz de oportunitate 
- certificat de urbanism  
- Panou afișaj 
 

Anunţul privind intenția de elaborare P.U.Z. a fost amplasat de către Primăria 
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 și 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 Urbanism și Amenajarea Teritoriului - 
Birou 38  și  la Serviciul Comunicare și Relații Publice-Birou nr.5, respectiv 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 
luni până joi, între orele 8,00-16,30, vineri între orele 8,00-14,00, în perioada 03.11.2015 -
27.11.2015. 
 

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; 
-  scrisori prin poştă pe adresa instituţiei cu data de trimitere în perioada indicată 
- fax la nr. 0233-790508 
- email la adresa tgnt@primariatgneamt.ro.- până la data de 27.11.2015 

 
În perioada indicată – 03.11.2015 -27.11.2015 s-a primit  o singură adresă cu titlul de 

observație  din partea IPJ Neamț - Adresa cu nr. 106434/25.11.2015 înregistrată la Primăria 
orașului Tîrgu Neamț cu nr. 24224 din 26.11.2015. 

În acest context, s-a reluat anunţul de consultare a publicului printr-o invitaţie la 
dezbatere publică în data de 30.11.2015 la sediul Primăriei orașului Tîrgu Neamț. 
( postare pe site, afișare, transmis către mass-media locală). 
 

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 30.11.2015 la ora 16,00.  
 

La dezbatere au fost prezente 7 persoane: 

- 3 reprezentanţi ai Primăriei - Șef Serviciu Urbanism și Amenajarea Teritoriului – Ing. 
Rusu Ion; Șef Serviciu Comunicare și Relații Publice- Mihaela Rotaru Popa; Insp. Cucoș 
Marius  

- Dl. Airimițoaie Sorin – în calitate de procurator al celor 3 moștenitori ai  terenului - 
Airimițoaie Rodica, Danielescu Ruxandra și Danielescu Dimitrie. 

- 2 reprezentanţi mass media locală 

- 1 cetăţean 
Din partea IPJ Neamț nu a participat nimeni. 
În deschidere, Dna Mihaela Rotaru –Popa - Șef Serviciu Comunicare și Relații Publice 

a prezentat scopul întâlnirii, precum și etapele legale pe care la parcurge documentația în 
procesul de avizare și aprobare (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”.) 

http://www.primariatgneamt.ro/
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S-a dat apoi cuvântul Dlui Ing. Rusu Ion - Șef Serviciu Urbanism și Amenajarea 
Teritoriului, care a prezentat adresa primită cu titlu de observație de la Inspectoratul de 
Politie al Județului Neamț.  

În adresa IPJ se face referire la 2 dosare aflate pe rolul Judecătoriei Piatra Neamț - 
Ds.nr. 8923/279/2015 și Ds.nr.8924/279/2015 și la 2 dosare penale aflate pe rolul 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Tîrgu Neamț- Ds.nr. 2299/P/2015 și 
Ds.nr.1199/P/2015. De asemenea, în adresă este menționat faptul că în baza HG 
1705/2006 privind inventarul domeniului public al statului,terenul se regăsește în inventarul 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și în administrarea MAI, cu nr. de 
cadastru intern 27-84. 

Mai este precizat în adresa respectivă că traseele de utilități ale Poliției orașului Tîrgu 
Neamț se regăsesc pe terenul în cauză, iar noul PUZ afectează funcționarea instituției.  

Răspunsul la această adresă transmisă de IPJ Neamț va fi pus la dispoziția publicului 
până la data de 12.12.2015 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. 

- Transmisă prin poștă la IPJ Neamț 
 

Dl. Ing. Rusu Ion a concluzionat: acest teren este proprietatea moștenitorilor Airimițoaie 
Rodica, Danielescu Ruxandra și Danielescu Dimitrie, în baza unei Hotărâri judecătorești din 
anul 2006, cu care Poliția nu este de acord. În această perioada de 9 ani de când este 
pronunțată o hotărâre judecătorească, Poliția nu a întreprins nimic.  

Intervine Dl Airimițoaie Sorin, care menționează că într-un stat de drept nimeni nu se 
poate îndoi de o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă. Poliția a făcut, după opinia 
dumnealui, ”niște șicanii absolut impardonabile”, drept pentru care s-a gândit să dea în 
judecată Poliția.  

Dl. Ing. Rusu Ion intervine susținând că juriștii din Primăria orașului Tîrgu Neamț și-au 
exprimat punctul de vedere cu privire la legalitatea emiterii  Autorizației de desființare, iar 
documentele care există la documentația PUZ-respectiv: Titlul de Proprietate și terenul 
intabulat pe numele celor 3 moștenitori sunt perfect legale. 

Dl Airimițoaie Sorin susține că Poliția a fost notificată încă din anul 2009 să elibereze 
acel teren care este un teren privat, dar i-a lăsat să-și desfășoare activitatea, să-și parcheze 
mașinile pentru o perioadă determinată.  

Dna Trăsnea Andreea- ziarist la ziartarguneamt.ro îi pune 3 întrebări Dlui Airimițoaie 
Sorin: 

- Dacă terenul va fi concesionat sau vândut celor de la Penny Market 
- Când va începe construcția magazinului 
- Să explice în ce stadiu sunt legăturile cu IPJ Neamț 
Dl Airimițoaie Sorin menționează că terenul va fi vândut, iar construcția va începe 

imediat ce vor fi semnate actele de vânzare-cumpărare. Estimează că în aproximativ 6 luni. 
Referitor la stadiul discuțiilor, ”legăturilor” cu IPJ Neamț, Dl Airimițoaie Sorin susține că 

nu există nicio legătură, mai mult, își exprimă nemulțumirea că cei de la Poliție au făcut 
”niște șicanii pe care nu le înțelege”. Readuce în discuție faptul că Poliția a fost notificată să 
elibereze terenul încă din anul 2009 și în anul 2015 au repetat acțiunea de notificare. În anul 
2015, înainte de a începe lucrările de demolare, proprietarii au înștiințat pe cei de la IPJ 
Neamț, purtându-se discuții la sediul IPJ Neamț cu Dl. Gheorghiu –Șef Serviciu Logistică. În 
cadrul discuției purtate, li s-a adus la cunoștință că în termen de 10 zile să elibereze terenul 
întrucât se vor apuca de demolat. Proprietarii au semnat un contract de prestări servicii cu o 
firmă din oraș. Cu o zi înainte de a începe demolarea proprietarii au mers împreună cu 
administratorul firmei și l-au înștiințat pe comandantul Poliției orașului Tîrgu Neamț că a 
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doua zi vor începe demolarea. A doua zi au fost împiedicați să demoleze iar Dl Airimițoaie 
Sorin i-a explicat Dlui comandant că ceea ce face este un abuz și l-a rugat să părăsească 
terenul, lucru care s-a și întâmplat. La ora 1200 în data de 22.10.2015 a venit un adjunct al 
Inspectorului șef de la IPJ Neamț cu un grup de mascați(20 polițiști)și au ocupat 
amplasamentul în mod total abuziv, după spusele Dlui Airimițoaie Sorin. Deși li s-a explicat 
de către Dl.Airimițoaie că nu au voie să facă acest lucru, nu au părăsit amplasamentul, motiv 
pentru care li se va face plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tîrgu Neamț. 
În următoarele zile n-au mai intervenit cei de la Poliție,astfel încât lucrările de demolare au 
continuat, în schimb, după cele declarate de Dl.Airimițoie Sorin, Poliția ar fi făcut presiuni 
asupra administratorului firmei care se ocupa cu lucrările de demolare, motiv pentru care 
acesta și-a declinat oferta, renunțând la contractul de prestari servicii încheiat. În aceste 
condiții Dl. Airimițoaie a adus o firmă de la Iași care a continuat demolarea. 

Dl.Airimițoaie Sorin ține să mai facă o precizare – are tot respectul pentru persoanele de 
la Primăria Tîrgu Neamț care au respectat întru totul legea și au înțeles exact despre ce este 
vorba, comportându-se profesionist.  

Cetățeanul Popa Petru și-a exprimat acordul cu privire la construirea unui astfel de 
magazin în zonă dar să fie bine aprovizionat.   

În acest context, discuţiile s-au finalizat, urmând ca la oservația primită de la IPJ 
Neamț să se răspundă până la data de 12.12.2015. 

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

 
 
 

 

  

  

 


