
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 

 
HOTĂRÂRE 

 
 PROIECT 

 
Privind  aprobarea Raportului inform ării şi consultării publicului,  a Planului Urbanistic 

Zonal „ Construire m agazin Penny Market, accese auto şi pietonale, trotuare şi amenajări 
exterioare, sistem atizare verticală, reclame pe faţade, pilon publicitar lum inos, îm prejm uire 

perimetrală, branşamente la utilităţi, organizare de şantier”,în oraş Târgu Neamţ, strada Tudor 
Vladimirescu nr. 2A, judeţul Neamţ şi a Regulamentului aferent acestuia 

  
  
Avînd în vedere Expunerea de motive nr. 455  din 08.01.2016  a Primarului oraşului Tîrgu 

Neamţ, prin care se propune aprobarea Raportului informării şi consultării publicului,  a Planului 
Urbanistic Zonal „Construire magazin Penny Market, accese auto şi p ietonale, trotuare şi amenajări 
exteriore, sistematizare verticală, reclame pe faţade, pilon publicitar luminos, împrejmuire perimetrală, 
branşamente la utilităţ i, organizare de şantier”, oraş Tîrgu Neamţ, strada Tudor Vladimirescu  nr. 2A.,  
judeţul Neamţ şi a regulamentului aferent acestuia;   

Luând act de Raportul de specialitate nr. 455 din 08.01.2016 al Arhitectului Şef al oraşului Tîrgu 
Neamţ; 

Ţinând cont de avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliu lui Local al oraşului Tîrgu 
Neamţ;  

În temeiul prevederilor art. 56, alin.(4) ,(6) ,(7) şi anexa nr. 1 din Legea nr.350/2001, pr ivind 
amenajarea teritoriului şi urbanis mului, cu modif icările şi completările ulterioare, ale Ordinului MDRT nr.  
2701/2010, pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la 
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritor iului şi de urbanism ; 
 În baza prevederilor Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată; 
 În temeiul art. 36, alin (2), lit. c şi alin (5), lit c şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţie i publice locale, republicată, cu modif icările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE : 

  Art.1. Aprobă Raportul informării şi consultării publicului pentru documentaţ ia Plan Urbanistic  
Zonal „Construire magazin Penny Market, accese auto şi pietonale, trotuare şi amenajări exterioare, 
sistematizare verticală, reclame pe faţade, pilon publicitar luminos, împrejmuire perimetrală, 
branşamente la utilităţ i, organizare de şantier” , oraş Tîrgu Neamţ, strada Tudor  Vladimirescu nr. 2A., 
judeţul Neamţ, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotarâre; 

Art. 2. Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire magazin Penny Market, accese auto şi 
pietonale, trotuare şi amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclame pe faţade, pilon publicitar  
luminos, împrejmuire per imetrală, branşamente la utilităţ i, organizare de şantier”, oraş Târgu Neamţ, 
strada Tudor Vladimirescu nr. 2A, judeţul Neamţ şi regulamentul aferent acestuia, conform proiectului 
prezentat (Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotarâre); 

Art. 3 Aprobă perioada de valabilitate a Planul Urbanistic Zonal pe o durată de 12 luni, de la data 
adoptării prezentei hotărâri, interval de timp în care trebuie începute lucrările de execuţie; 
     Art. 3. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
tuturor instituţiilor şi persoanelor interesate. 

INIŢIATOR,  
PRIMAR 
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                                                                                                                     Avizat legalitate,  

     Secretar  
jr. Laura Elena Maftei 


