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REZULTATUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI ÎN ETAPA  I 

PRIVIND INTENȚIA DE ELABORARE P.U.Z. 

ÎN VEDEREA INTRODUCERII ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 13500MP 
TEREN ȘI CONSTRUIREA UNUI HAMBAR 

 

 

Argumentare: Intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal având ca 
obiect INTRODUCEREA ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 13500MP TEREN ȘI 
CONSTRUIREA UNUI HAMBAR în orașul Tîrgu Neamț, la solicitarea numiților 
DOCHIȚOIU ANA CRISTINA ȘI DOCHIȚOIU TUDOREL. 

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 introducerea în intravilan a suprafeței de 13500mp teren 

și construirea unui hambar, conform CU nr.36/16.02.2018.  

AMPLASAMENT: EXTRAVILAN Oraș Tîrgu Neamț, Tarla ”Tarhon II”,  
Terenul studiat în suprafață totală de 13500 mp este proprietatea numiților 
Dochițoiu Ana Cristina și Dochițoiu Tudorel și este identificat prin Extras de 
carte funciară nr.1385/17.01.2018 cu NC 54668 și Extras de carte funciară 
nr.1556/18.01.2018  cu NC 55681. 
INIŢIATOR: DOCHIȚOIU ANA CRISTINA ȘI DOCHIȚOIU TUDOREL 
ELABORATOR : S.C. PROJECT-LOPIS S.R.L. IAȘI 

 Ca urmare a cererii înaintată de Dochițoiu Ana Cristina și Dochițoiu Tudorel  

înregistrată la Primăria orașului Tîrgu Neamț cu nr.11364 din 20.08.2018, Serviciul 

Urbanism și Amenajarea Teritoriului împreună cu Serviciul Comunicare și Relații 

Publice au demarat procedura de informare a populației cu privire la intenția de 

elaborare a P.U.Z. în vederea INTRODUCERII ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI 

DE 13500MP TEREN ȘI CONSTRUIREA UNUI HAMBAR în orașul Tîrgu Neamț, 

str.  în conformitate cu prevederile Ordinului 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. 
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 Prin Anunțul cu nr.12115 din 22.08.2018 s-a adus la cunoștința publicului 

intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal mai sus amintit.  

Publicul a fost invitat să transmită observații și propuneri privind elaborarea 

propunerilor preliminare a P.U.Z. în vederea INTRODUCERII ÎN INTRAVILAN A 

SUPRAFEȚEI DE 13500MP TEREN ȘI CONSTRUIREA UNUI HAMBAR în orașul 

Tîrgu Neamț în perioada 31.08.2018 – 14.09.2018  prin: 

- scrisori depuse la Serviciul Comunicare și Relații Publice - Biroul 5 din cadrul Primăriei 

orașului Tîrgu Neamț (în perioada indicată) 

- fax la nr. 0233-790508 

- email la adresa: tgnt@primariatgneamt.ro 

- scrisori prin poștă pe adresa instituției(cu data de trimitere în perioada indicată) 

 Documentația expusă/disponibilă pentru consultare la sediul Primăriei orașului Tîrgu 

Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.62 - la Biroul 5 și la Biroul 38 - nu a fost solicitată sau 

consultată de niciun cetățean. 

 În perioada indicată nu s-a primit nici o recomandare sau propunere cu privire la 

intenția de elaborare a PUZ-ului.   

 
  

 
 

Întocmit, 
Șef Serviciu Comunicare și Relații Publice 

 Mihaela Rotaru Popa 
 

 


