
Zo n ifica re functio n a lă Existen t (ha ) Pro pus (ha ) 
Teren uri libere 60.1642 0.0000 
Zo n ă pen tru căi de co m un ica tie 0.0000 7.9148 
Zo n ă pen tru in stitutii publice si servicii 0.0000 6.4200 
Zo n ă pen tru spa tii verzi a m en a ja te, perdele 
de pro tectie, spo rt si a grem en t 0.0000 45.8294 
To ta l (ha ) 60.1642 60.1642 
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PLAN URBANISTIC Z O NAL
Introd ucerea unui teren in intra vila n

pentru construirea com plexului d e a g rem ent
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Am pla sa m ent: extra vila n ora ș Târg ul Nea m ț jud eţul Nea m ţ
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Zo n ifica re functio n a lă Zo n a  1 - Sa t de va ca n ta  Zo n a  2 - Zo n a  specta co le Zo n a  3 - Hipo dro m  Zo n a  4 - Lego la nd To ta l 
Existen t (ha ) Pro pus (ha ) Existen t (ha ) Pro pus (ha ) Existen t (ha ) Pro pus (ha ) Existen t (ha ) Pro pus (ha ) Existen t (ha ) Pro pus (ha ) 

Teren uri libere 17.1753 0.0000 20.1078 0.0000 19.8847 0.0000 2.9964 0.0000 60.1642 0.0000 
Zo n ă pen tru căi de co m un ica tie 0.0000 1.4876 0.0000 4.1171 0.0000 2.1128 0.0000 0.1972 0.0000 7.9148 
Zo n ă pen tru in stituții publice si servicii 0.0000 3.3343 0.0000 0.0722 0.0000 0.2144 0.0000 2.7991 0.0000 6.4200 
Zo n ă pen tru spa tii verzi a m en a ja te, 
perdele de pro tectie, spo rt si a grem en t 0.0000 12.3533 0.0000 15.9185 0.0000 17.5575 0.0000 0.0000 0.0000 45.8294 
To ta l (ha ) 17.1753 17.1753 20.1078 20.1078 19.8847 19.8847 2.9964 2.9964 60.1642 60.1642 

 

Destin a ti teren ului Supra fa ta  (ha ) 
Zona 1 17.1753 
1.1 Parc de aventura 4.4816 
Ca i de co m un ica tie rutiera 0.1141 
Pista  ka rtin g 1.2936 
Spa tiu a dm in istra tiv, ca sa  bilete,  va n za ri, in chirieri echipa m en te, grup sa n ita r 0.1259 
Spa tiu tehn ic pen tru ga ra rea  ka rturilo r 0.1881 
SPV 0.0193 
Zo n a  de a ven tura  2.7405 
1.2 Sat de vacanta 4.5480 
Ateliere m estesuga resti 0.0696 
Biserica  din  lem n 0.0518 
Ca bin et m edica l 0.0370 
Ca i de co m un n ica tie pieto n a le 0.5203 
Ca i de co m un ica tie rutiera 0.7691 
Ca sa  po rtului po pula r 0.0469 
Go spo da rii tra ditio n a le 1.5235 
Ha n, ca rcium a , bruta rie 0.2526 
Inchirieri biciclete 0.0770 
Sco a la  0.0948 
Spa la to rie si usca to rie 0.0636 
Spa tii va n za re suven iruri 0.0152 
Spa tiu a dm in istra tiv, grup sa n ita r 0.1488 
Spa tiu seza to a re 0.0153 
SPV 0.5344 
Ta rg, ia rm a ro c 0.3284 
1.3 Zona camp are si stationare rulote 2.1229 
Ca i de co m un ica tie rutiera 0.1004 
Spa tiu a dm in istra tiv, va n za ri bilete, grup sa n ita r cu dusuri 0.1041 
Zo n a  a lo ca ta  in sta la rii co rturilo r 1.1143 
Zo n a  ca m pa re rulo te 0.8042 
1.4 Zona de joaca p entru cop ii 1.1860 
Ca i de co m un n ica tie pieto n a le 0.0422 
Ca i de co m un ica tie rutiera 0.1608 
Spa tiu a dm in istra tiv, ca sa  bilete,  va n za ri, in chirieri echipa m en te, grup sa n ita r 0.0255 
SPV 0.1084 
Zo n a  de jo a ca  pen tru co pii 0.8492 
1.5 Zona de odihna, p arc 2.7475 
Am fitea tru in  a er liber 0.2288 
Ca i de co m un n ica tie pieto n a le 0.3195 
Ca i de co m un ica tie rutiera 0.3968 
Ca sute spa tii co m ercia le 0.1110 
Grup sa n ita r 0.0085 
Mese si ba n ci sa h si a lte jo curi 0.0180 
Spa tiu a dm in istra tiv 0.0085 
SPV 1.5783 
Ta ba ra  de crea tie 0.0781 
1.6 Zona de sp ort si relaxare 2.0893 
Apa ra te de fitn ess pen tru exterio r 0.0787 
Ca i de co m un n ica tie pieto n a le 0.3064 
Ca i de co m un ica tie rutiera 0.1988 
Cen tru SPA si wellness 0.1851 
Pa tin o a r in  a er liber 0.0991 
Spa tiu a dm in istra tiv 0.0570 
SPV 0.7428 
Teren in  a er liber a lte spo rturi 0.1513 
Teren m in i-fo tba l tip ba lo n 0.1358 
Teren ten is 0.1343 

  Zona 2 20.1078 Zona sp ectacole 
Ca i de co m un n ica tie pieto n a le 0.2808 
Ca i de co m un ica tie rutiera 3.8363 
Spa tiu a dm in istra tiv, grup sa n ita r 0.0722 
SPV 0.3331 
Teren a m en a ja re scen a 0.9122 
Teren liber 14.6732 

  Zona 3 
19.8847 Hip odrom 

Ca i de co m un n ica tie pieto n a le 0.4487 
Ca i de co m un ica tie rutiera 1.6872 
Cla diri a uxilia re 1.2889 
Hipo dro m  4.6326 
Spa tii a dm in istra tive 0.2144 
SPV 10.4746 
Teren a n tren a m en t 1.1383 

  Zona 4 2.9964 Zonă agerement tip  “Legoland” 
Ca i de co m un ica tie rutiera 0.1972 
Lego la n d 2.7991 

  Total 60.1642 
 

Reg im  d e înălțim e (S)+P+(M )
P.O .T. = 20%
C.U.T. = 0,35
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Notă: Z onele tem a tice sunt d efinite conform  a d resei C.J. Nea m ț nr. 22192/20.11.2017
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Pla n d e proiecție Stereog ra fic 1970

Intravilan oraș Târgu Neam ț

DC
 7 
- S
tra
da
 Li
be
rtă
ții

Str
a d
a  M
u n
ten
i

Isla z - NC 51496

Isla z - NC 51468

Isla z - NC 51495

șa nț a ntica r

șa nț a ntica r

șa nț a ntica r

Intravilan oraș 
Târgu Neam ț

Zona  2Zona  3

Zona  1Zona  4

Zona 1 - subzone

Zonă de 
odihnă, parcSat de vacanță

Zona de joaca 
pentru copii

Zona de sport
și relaxare

Zona de aventură

Zona cam pare

Zone interne

±

Parcare

Spatiu adm inistrativ,
grup sanitar

Ră
u c
eș
ti

Isla z - NC 51494
șa nț a ntica r

Legendă

Constructii propuse

Z onă pentru căi d e com unica tie

Z onă pentru instituții publice si servicii

Z onă pentru spa tii verzi,  sport si a g rem ent

Lim ita  intra vila n O ra ș Târg u Nea m ț

Z ona d e stud iu P.U.Z .

retea d istribuiție energ ie electrică existentă
retea d istribuiție energ ie electrică propusă 3300 m
retea a lim enta re cu a pa  pota bila existenta
retea a lim enta re cu a pa  pota bila propusa 3320 m

retea ca na liza re propusă 3700 m
retea ca na liza re existentă

retea d istribuție g aze na tura le propusă 3900m
retea d istribuție g aze na tura le existentă


