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REZULTATUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI  

ÎN ETAPA A II-A PRIVIND ELABORAREA PROPUNERILOR PRELIMINARE 
A  P.U.Z. ȘI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM privind 

 ”SCHIMBARE DESTINAȚIE URBANISTICĂ –CONSTRUIRE LOCUINȚE 
COLECTIVE PENTRU  IMOBILUL AMPLASAT PE STR.MĂRĂȘEȘTI 

NR.102  ÎN ORAȘUL TÂRGU-NEAMȚ, JUD.NEAMȚ” 
 

 

Argumentare: Intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal având ca 
obiect ”SCHIMBARE DESTINAȚIE URBANISTICĂ –CONSTRUIRE LOCUINȚE 
COLECTIVE PENTRU  IMOBILUL AMPLASAT PE STR.MĂRĂȘEȘTI NR.102 ÎN 
ORAȘUL TÂRGU-NEAMȚ, JUD.NEAMȚ” la solicitarea SC BREMAD SRL. 

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) necesare 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. 

AMPLASAMENT: Oraș Târgu-Neamț, str.Mărășești nr.102, Târgu-Neamț, 
Jud.Neamț 
INIŢIATOR: S.C. BREMAD NEAMȚ S.R.L. 
ELABORATOR : S.C. TOPOPREST S.R.L PIATRA NEAMȚ 
La comanda beneficiarului, SC BREMAD SRL, s-a elaborat Planul Urbanistic 

Zonal pentru ”SCHIMBARE DESTINAȚIE URBANISTICĂ –CONSTRUIRE 
LOCUINȚE COLECTIVE PENTRU IMOBILUL AMPLASAT PE STR.MĂRĂȘEȘTI 
NR.102 ÎN ORAȘUL TÂRGU-NEAMȚ, JUD.NEAMȚ” pentru amplasamentul în 
suprafață totală de 1640 mp, identificat cu nr.cadastral 55811.  

Beneficiarul dorește să realizeze pe terenul studiat un bloc de locuințe cu 
regim maxim de înălțime (S)+P+2E+M, zone speciale pentru spații verzi și dotări 
tehnico-edilitare. Se vor asigura locuri de parcare pentru locatari, o zonă de joacă și o 
platformă special amenajată pentru depozitarea deșeurilor. 

Prin Anunțul cu nr.10200 din 15.07.2019 publicul a fost invitat să consulte 
documentația tehnică la sediul Primăriei orașului Târgu-Neamț, str. Ștefan cel Mare 
nr.62 - Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului-Birou 38  și  la Serviciul 

http://www.primariatgneamt.ro/


Comunicare și Relații Publice-Birou nr.5, de luni până joi, între orele 8,00-16,30, 
vineri între orele 8,00-14,00, respectiv pe site-ul www.primariatgneamt.ro, Rubrica 
DEZBATERI PUBLICE - Activitatea de informare şi consultare a publicului pentru 
documentaţiile de urbanism şi/sau amenajarea teritoriului;  

- să trimită observații, sugestii, propuneri în scris asupra documentelor 
Planului Urbanistic Zonal la sediul Primăriei orașului Târgu-Neamț, str. Ștefan cel 
Mare nr.62 -Serviciul Comunicare si Relatii Publice - Birou 5. Propunerile pot fi 
transmise și la nr. de fax: 0233/790508 sau la adresa de e-mail: 
tgnt@primariatgneamt.ro.- până la data de 29.07.2019. 

Anunţul privind implicarea și consultarea publicului în etapa elaborării 
propunerilor privind P.U.Z-ul pus în discuție a fost amplasat de către Primăria orașului 
Târgu-Neamț pe 4 panouri conforme (model Anexa 2 la Ordinul MDRT nr.2701/2010), 
rezistente la intemperii, în locuri cu vizibilitate, pe teritoriul zonei studiate, respectiv: 1 
panou în imediata vecinătate a zonei studiate – afișierul din fața Clubului Copiilor; 1 
panou in fața Primăriei orașului Târgu- Neamț, 1 panou în fața Casei Culturii ”Ion 
Creangă”și un panou în centrul orașului –în față la Parc Cinema.   

Au fost notificați vecinii din zona studiată (Notificarea nr.10202 din 
15.07.2019)- 6 persoane fizice, 1 PJ – SC ELECTROCHIM SRL – transmitere prin 
poștă cu confirmare de primire. 

Prin Invitația nr. 10724 din 29.07.2019 publicul a fost invitat să participe la 
dezbaterea publică în data de 31.07.2019, ora 16,00 la sediul Primăriei orașului 
Târgu-Neamț, în sala de ședințe a Consiliului Local. 

Invitația la dezbaterea publică din data de 31.07.2019 a fost  transmisă la 
mass-media locală, la Inițiatorul PUZ-ului –SC BREMAD SRL, la proiectant –SC 
TOPOPREST SRL PIATRA NEAMȚ, la persoanele notificate – vecini cu zona 
studiată - 6 persoane fizice, 1 PJ – SC ELECTROCHIM SRL – transmitere directă.  

Documentația expusă/disponibilă spre consultare la sediul Primăriei orașului 
Târgu-Neamț nu a fost consultată de niciun cetățean. 
 În perioada indicată s-au primit 2 sesizări de la Dna Timișescu Elena- și de la 

Dl. Timișescu Vlad, domiciliați pe str. Mărășești nr.97- vecini. (Adresa nr. 10620 din 

25.07.2019 și Adresa nr. 10747 din 29.07.2019).Familia Timișescu se opune 

construirii unui drum de acces  pe lângă casa lor. Sesizările și Răspunsul Primăriei 

orașului Târgu-Neamț (Adresa nr.10620 din 05.08.2019)sunt disponibile pe site la 

adresa https://www.primariatarguneamt.ro/activitatea-de-informare-si-consultare-a-

publicului-pentru-documentatiile-de-urbanismamenajarea-teritoriului 

 Dezbaterea publică a avut loc în sala de şedinţe a Consiliului Local al oraşului 
Târgu-Neamţ, din str. Ştefan cel Mare nr. 62, în data de 31.07.2019, la ora 16.00. 
 La şedinţa de dezbatere au fost prezente următoarele persoane: 6 vecini 
(Toma Daniel, Toma Georgeta, Gafar Petrut Claudiu, Lututovici Nicoleta, Lututovici 
Dana, Dăscăliţa Boboc Vasile), 3 funcţionari publici(Şef Serviciu Comunicare şi 
Relaţii Publice Rotaru Popa Mihaela, Şef Serviciu Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului Rusu Ion, inspector Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice Cucoş Marius), 
un reprezentant mass-media – Sturzu Ciprian, din partea beneficiarului –Dl. Breabăn 
Mihail şi un reprezentant din partea SC TOPOPREST SRL – Ing.Afrăsinei Mircea. 
 Pe durata desfășurării dezbaterii publice cetățenii care au fost prezenți și-au 
exprimat dezacordul cu privire la schimbarea destinaţiei urbanistice și construirea de 
locuinţe colective pentru imobilul situat pe str.Mărășești nr.102. 

http://www.primariatgneamt.ro/
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 După dezbaterea publică s-a încheiat Minuta cu nr.10927 din 1.08.2019, 

disponibilă pe site-ul Primăriei la adresa https://www.primariatarguneamt.ro/wp-

content/uploads/2019/08/minuta-dezbatere-PUZ-din-31.07.2019.pdf 

 În data de 05.08.2019 a fost depusă din partea vecinilor care au fost prezenți 

la dezbaterea publică din 31.07.2019 Sesizarea cu nr. 11018/5.08.2019, prin care 

aceștia își exprimă și în scris dezacordul cu privire la construirea de locuințe colective 

în zona specificată în PUZ, respectiv str. Mărășești nr.102, Târgu-Neamț. De 

asemenea se solicită să nu se elibereze ”Procesul-Verbal de recepție finală și Planul 

Documentației Cadastrale pentru clădirea deja existentă și care este construită ilegal 

în adresa menționată (în regim PUZ P+2E+M)-str.Mărășești nr.102”. Sesizarea este 

disponibilă pe site-ul Primăriei la adresa 

https://www.primariatarguneamt.ro/activitatea-de-informare-si-consultare-a-publicului-

pentru-documentatiile-de-urbanismamenajarea-teritoriului 

Răspunsul la adresa transmisă de vecini va fi pus la dispoziția publicului în 
termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultare a publicului (conf. 
Ordinului MDRT nr.2701/2010 – Secțiunea 3 –art.37, alin.b), respectiv până la data 
de  14.08.2019 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 Primăriei orașului Târgu-Neamț. 

- Transmis prin poștă la un nr. de 9 persoane care au transmis și au semnat 
Sesizarea cu nr. 11018 din 5.08.2019. 

 

 

 

        Întocmit, 
Șef Serviciu Comunicare și Relații Publice 

      Mihaela Rotaru Popa 
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