
 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU-NEAMŢ 
 
PROIECT 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Raportului informării și consultării publicului, a Planului Urbanistic Zonal 
pentru ”SCHIMBARE DESTINAȚIE URBANISTICĂ-CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE 
PENTRU IMOBILUL AMPLASAT PE STRADA MĂRĂȘEȘTI NR.102, TÂRGU-NEAMȚ, 
JUD.NEAMȚ” și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia 
 

Având în vedere Referatul de aprobare nr.11988/23.08.2019 al Primarului oraşului Târgu-
Neamţ, prin care se propune aprobarea Raportului informării şi consultării publicului, a Planului 
Urbanistic Zonal  pentru ”Schimbare destinație urbanistică –construire locuințe colective 
pentru imobilul amplasat pe str.Mărășești nr.102, Târgu-Neamț, jud.Neamț” și a 
Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia  

Luând act de Raportul de specialitate nr.11990 din 23.08.2019  al Arhitectului Şef al oraşului 
Târgu-Neamţ . 

Ţinând cont de avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al oraşului 
Târgu-Neamţ;  

În temeiul prevederilor art. 56, alin.(4) ,(6) ,(7) şi anexa nr. 1 din Legea nr.350/2001, privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările 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 teritoriului şi de urbanism ; 
 În baza prevederilor Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată; 
 În temeiul art. 129, alin (2), lit. c şi alin (6), lit c şi ale art. 139 alin.3 ,lit.e din din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

HOTĂRĂŞTE : 
Art.1. Se aprobă Raportul informării şi consultării publicului pentru documentația Plan 
Urbanistic Zonal în vederea ”Schimbării destinației urbanistice –Construire locuințe colective 
pentru imobilul situat în str.Mărășești ,nr.102,oraș Târgu-Neamț” conform Anexei nr. 1, care 
face parte integrantă din prezenta hotarâre; 
Art. 2. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal în vederea ”Schimbării destinației urbanistice –
Construire locuințe colective pentru imobilul situat în str. Mărășești nr.102, oraș Târgu-
Neamț” şi  Regulamentul Local de Urbanism 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 24 luni, de la data 
adoptării prezentei hotărâri, interval de timp în care trebuie începute lucrările de execuţie; 
Art. 4. Secretarul oraşului Târgu-Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
tuturor instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 

INIŢIATOR,  
PRIMAR 

Vasilică Harpa                                        
                                                                                                                               Avizat legalitate,  

                          Secretar  
                             Cj.Isabela Sabin 

REPARTIZAT LA : 

 

Comisiile Consiliului Local nr. 1, 2 și 3 

Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului  

Data depunere avize/rapoarte:  __________________ 

 

         Primar,                                         Secretar oraș , 

Harpa Vasilică                               Cons. Jr. Sabin  Isabela 


