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I. Delimitare şi zonificare U.T.R. 

I.1. Denumirea U.T.R. 
 
U.T.R. 25 Monumentul eroilor din primul razboi mondial (Vanatorilor de munte) 
 

I.2. Limite U.T.R. 
 
V – Parcul Național Vânători Neamț 
N – Parcul Național Vânători Neamț 
E – Parcul Național Vânători Neamț 
S – Parcul Național Vânători Neamț 

I.3. Zone funcţionale 
 
IS   – Zonă pentru instituţii şi servicii 
   
 

II. Zonificare funcţională 

II.1. IS - ZONA PENTRU INSTITUŢII PUBLICE Şl SERVICII 

IS. a) Definirea zonei 

 Zonă  ocupată de Monumentul eroilor din primul razboi mondial (Vanatorilor de 
munte)cod LMI NT-III-m-B-10746. Întreaga Unitate Teritoriala de Referinta este inclusă în 
zona de protecţie a monumentului. 

IS. b) Funcţiunea dominantă a zonei 

 Activităţi muzeistice şi activităţi adiacente activităţii muzeistice. 

 Activităţi de comemorare a eroilor din primul razboi mondial 

IS. c) Tipurile de subzone funcţionale  

 Turism cultural istoric 

IS. d) Funcţiunile complementare admise ale zonei 

 Spaţii verzi - amenajare şi întreţinere 

 Accese pietonale şi carosabile – întreţinere şi modernizare 

 Recreere 

 Organizare de manifestări culturale legate de istoria monumentului 

IS. e) Utilizările permise 

 Activităţi muzeistice şi activităţi adiacente activităţii muzeistice. 
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IS. f) Utilizări permise cu condiţii 

 Dacă se vor executa diverse lucrări în această zonă este necesar să se 

întocmească PUZ de zonă protejată 

 Dacă se vor executa lucrări de investiţie în subsol se va solicita avizul D.C.P.N. 

Neamţ.  

 Pentru toate lucrările compatibile cu funcţiunile complementare admise ale zonei 

(IS.d)) se va solicita avizul D.C.P.N. Neamţ. 

IS. g) Interdicţii temporare 

 Nu e cazul. 

IS. h) Interdicţiile permanente: 

 Activitatile care nu se încadrează în funcţiunile UTR-ului 

 Depozitarea deşeurilor înafara containerelor special amenajate. 

IS. k) Accese carosabile şi pietonale 

 Accesele carosabile şi pietonale existente pot fi: modernizate, întreţinute 

 Dacă se vor executa lucrări de investiţie în subsol se va solicita avizul D.C.P.N. 

Neamţ.  

IS. l) Racordarea la reţelele tehnico-edilitare existente 

 Dacă se vor executa lucrări de investiţie în subsol se va solicita avizul D.C.P.N. Neamţ.  

IS. m) Realizarea de reţele tehnico-edilitare 

 Construcţia de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor publice existente se 

realizează de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în 

condiţiile contractelor întocmite cu Consiliul Local şi numai în subsol, cu  avizul 

D.C.P.N. Neamţ. 

IS. p) Procentul de ocupare al terenului 

 Fără obiect.   

IS. q) Coeficientul de utilizare al terenului 

 Fără obiect.  

IS. r) Pentru zonele fără riscuri naturale previzibile: 

 Fără obiect.        
      
Întocmit, 
 

   Geograf,                                                                          Șef proiect, 
           Costinel Idriceanu                                                        Arh. Eugen Alexandru Micșa 
 
 


