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REZULTATUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI ÎN ETAPA  I 

PRIVIND INTENȚIA DE ELABORARE P.U.Z. - 

pentru ”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 
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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. 9722 din 05.07.2019 s-a adus la cunoștința 

publicului intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal mai sus amintit.  

Anunţul privind intenția de elaborare P.U.Z. 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.9929 din 
10.07.2019)- 6 persoane fizice, 1 PJ – SC ELECTROCHIM SRL - li s-a 
transmis Anunțul de intenție elaborare PUZ – prin poștă. 

Publicul a fost invitat să consulte documentația tehnică la sediul 

Primăriei orașului Târgu-Neamț din str.Ștefan cel Mare nr.62- la Serviciul 

Comunicare și Relații Publice-Birou nr.5, zilnic între orele 8,00-16,00 în 

perioada 05.07.2019 – 14.07.2019 și permanent pe site-ul 

www.primariatgneamt.ro, Rubrica DEZBATERI PUBLICE - Activitatea de 

informare şi consultare a publicului pentru documentaţiile de urbanism şi/sau 

amenajarea teritoriului;  

 Documentația expusă/disponibilă spre consultare la sediul Primăriei 

orașului Târgu-Neamț nu a fost consultată de niciun cetățean. 

Publicul a fost invitat să transmită observații și propuneri privind 

elaborarea propunerilor preliminare a P.U.Z. în perioada 05.07.2019-

14.07.2019  prin: 

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

cadrul Primăriei orașului Târgu-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) 

 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 
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