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REZULTATUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI ÎN ETAPA a II-a  

PRIVIND ELABORAREA PROPUNERILOR PRELIMINARE A   
PLANULUI 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”, în orașul Tîrgu Neamț, str. Tudor Vladimirescu nr.2A 

 
 

 Argumentare: Intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal având ca 
obiect ”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”, în orașul Tîrgu Neamț, str. Tudor Vladimirescu nr. 2A, la solicitarea Dnei 
Airimițoaie  Rodica. 
 P.U.Z. este un proiect care are caracter de reglementare specifică detaliată a 
dezvoltării urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate funcțiunile: locuire, 
servicii, producție, circulație, spații verzi, etc.) și asigură corelarea dezvoltării 
urbanistice complexe a zonei cu prevederile Planului Urbanistic General al 
localității. Prin P.U.Z. se stabilesc obiectivele, acțiunile, prioritățile, reglementările de 
urbanism(permisiuni și restricții) necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor și 
conformarea construcțiilor din zona studiată și reprezintă o fază premergătoare 
realizării investițiilor,prevederile acestuia realizându-se etapizat în timp, funcție de 
fondurile disponibile. 
   P.U.Z.-ul are ca scop realizarea unei construcții cu funcțiunea de magazin 
pentru desfacerea mărfurilor alimentare și nealimentare de uz casnic, având 
regimul de înălțime parter. Construcția propusă se va realiza pe terenul proprietate 
privată a beneficiarului.  Utilizări admise: servicii comerciale și de prestări servicii; 
comerț en-detail și en-gros; parcaje.  
 

 Amplasament: Terenul în suprafață studiată de 3772mp este situat în 
intravilanul localității Tîrgu Neamț, str. Tudor Vladimirescu nr.2A, proprietari: 
Airimițoaie Rodica, Danielescu Ruxandra și Danielescu Dimitrie, identificat prin 
Extras Carte Funciară nr.21468/26.06.2015, nr.cadastral 3225. 
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 Proiectant: S.C. BIROU ARHITECTURĂ GELU TUDORACHE SRL, cu 
sediul în Bacău, str. Nordului nr.4, jud.Bacău. 
 

 Beneficiar : S.C. REINVEST TRADE SERVICE SRL pentru AIRIMIȚOAIE 
RODICA, DANIELESCU RUXANDRA, DANIELESCU DIMITRIE 
 

Prin Anunțul public nr. 25104 din 11.12.2015 publicul a fost invitat să consulte 
documentația tehnică la sediul Primăriei orașului Tîrgu Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.62 –la 
Serviciul Comunicare și Relații Publice-Birou nr.5, zilnic între orele 8,00-16,00 în perioada 
11.12.2015 -04.01.2016 și permanent pe   site-ul www.primariatgneamt.ro, Rubrica 
DEZBATERI PUBLICE - Activitatea de informare şi consultare a publicului pentru 
documentaţiile de urbanism şi/sau amenajarea teritoriului;  
 Documentația expusă/disponibilă spre consultare la sediul Primăriei orașului Tîrgu 
Neamț nu a fost consultată de niciun cetățean. 

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. 

Invitația la dezbaterea publică din data de 07.01.2016 la sediul Primăriei orașului 

Tîrgu Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.62, sala de ședințe a Consiliului Local, ora 16,00, a fost  

transmisă la mass-media locală, postată pe site-ul instituției și afișată la avizierul instituției 

cu 3 zile înainte de data stabilită. (Invitatie la dezbatere nr. 15 din 04.01.2016). 

Au fost notificați vecinii (Adresa nr.46 din 04.01.2016) și le-a fost transmisă Invitația 
la dezbatere pentru data de 07.01.2016.  

În data de 06.01.2016 s-a primit o sigură adresă cu titlul de  observație  din partea 
IPJ Neamț - Adresa cu nr. 420517/06.01.2016 înregistrată la Primăria orașului Tîrgu Neamț 
cu nr. 217 din 06.11.2016. Răspunsul la adresa transmisă de IPJ Neamț va fi pus la 
dispoziția publicului până la data de 12.01.2016 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. 

- Transmis prin poștă la IPJ Neamț 
 

La ședința de dezbatere  publică din data de 07.01.2016, ce a avut loc în sala de 
şedinţe a Consiliului local al oraşului Tîrgu Neamţ, din str. Ştefan cel Mare, nr.62, la ora 
16,00 au fost prezente din partea Primăriei orașului Tîrgu Neamț 2 persoane: Șef Serviciu 
Urbanism și Amenajarea Teritoriului – Ing. Rusu Ion și Șef Serviciu Comunicare și Relații 
Publice - Mihaela Rotaru Popa. Din partea publicului interesat nu a participat nici o 
persoană. Reprezentanții mass-media nu au fost prezenți la dezbaterea propunerilor 
preliminare ale planului urbanistic zonal, deși au fost invitați. 

În acest context, ședința de dezbatere a fost închisă, urmând ca la  observația 
primită de la IPJ Neamț să se răspundă până la data de 12.01.2016. 

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