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                                       RAPORT  DE  SPECIALITATE

Prin prezentul Raport de specialitate,  Direcţia Urbanism şi Cadastru propune aprobarea 
P.U.Z. i  R.L.U. aferent  – Introducerea în intravilanul  Municipiului  Piatra Neamţ a terenului  cuș  
suprafa a  80000  mp  ca  Zonă  func ională  Construc ii  pentru  sănătate  –  respectiv  construc iaț ț ț ț  
Centru medical de excelen ă “ tefan cel Mare“ i a terenului cu suprafa a 19335 mp cu func iuneaț Ș ș ț ț  
stradă de acces în continuarea Străzii Bogdan Vodă, Proiect nr. 407-30A/2012 S.C. 3C PROIECT 
S.R.L. arh. Ciubotaru Andrei, întocmit pe baza Certificatului de urbanism  nr. 25 din 25.01.2013 cu 
titular  MUNICIPIUL  PIATRA NEAM  prin  Primar  Gheorghe  tefanȚ Ș ,  s-a  verificat  documentaţia 
depusă. 

În Certificatul de urbanism men ionat s-au analizat situa iile juridică, economică şi tehnicăț ț  
ale  imobilului  -  teren situat  în  extravilanul  Municipiului  Piatra NEAM  i  proprietatea privată aȚ ș  
Municipiului Piatra NEAM , cu scopul  Ț Introducerii în intravilanul  Municipiului Piatra Neamţ a -  1. 
terenului  cu suprafa a 80000  mp ca Zonă func ională  Construc ii  pentru  sănătate  –  respectivț ț ț  
construc ia Centru medical de excelen ăț ț  “ tefan cel Mare“ i a 2. Ș ș terenului cu suprafa a 19335 mpț  
cu func iunea stradă de acces în continuarea  ț Străzii  Bogdan Vodă, cu  condiţia întocmirii  unui 
P.U.Z. 

P.U.Z.  va  schimba -  pentru  terenul  cu  suprafa a  80000  mp categoria  de  folosin ă  deț ț  
pă une în cur i-construc ii i pentru terenul cu suprafa a 19335 mp categoria de folosin ă drum înș ț ț ș ț ț  
stradă de categoria a III-a.

Solicitantul  va  elabora  documentaţia  de urbanism P.U.Z.  solicitată  şi  va  ob ine  avizeleț  
solicitate de Certificatul de urbanism men ionat. Solicitantul a obţinut pentru amplasamentul studiatț  
AVIZUL  PREALABIL  DE OPORTUNITATE  Nr. 2 din 28.02.2013.

P.U.Z.  va  fi  supus  procedurii  Regulamentului  Local  privind  Implicarea  (informarea  iș  
consultarea) publicului în etapele de elaborare sau de revizuire a planurilor de urbanism – aprobat 
prin H.C.L. nr. 237 din 21.07.2011, astfel: 1. va fi postat pe site - ul Primăriei Municipiului Piatra 
Neamţ începînd cu data de 28.02.2013, 2. va fi anun ată inten ia de elaborare i elaborarea înț ț ș  
presa locală în 2 cotidiene, 3. va fi anun at printr- un Panou pozat pe terenul ț cu acces din Strada 
Bogdan Vodă.  P.U.Z. a fost analizat - fundamentat tehnic de Comisia tehnică de amenajare a 
teritoriului  şi  de  urbanism  întrunită  în  edin a  din  28.02.2013,  conform  prevederilor  Legii  nr.ș ț  
350/2001 modificată ulterior. 

Faţă de cele mai sus menţionate,  DIRECTIA URBANISM ŞI CADASTRU consideră că, 
după ob inerea avizelor i postarea 30 de zile pe ț ș site - ul Primăriei Municipiului Piatra Neamţ, se 
va  putea  supune  Consiliului  Local  al  Municipiului  Piatra  Neamţ,  spre  analiză  şi  aprobare 
documenta ia de urbanismț :                                                       
- P.U.Z. i R.L.U. aferentș  – Introducerea în intravilanul  Municipiului Piatra Neamţ a terenului cu 
suprafa a  80000  mp  ca  Zonă  func ională  Construc ii  pentru  sănătate  –  respectiv  construc iaț ț ț ț  
Centru medical de excelen ăț  “ tefan cel Mare“ i a Ș ș terenului cu suprafa a 19335 mp cu func iuneaț ț  
stradă de acces în continuarea Străzii Bogdan Vodă, Proiect nr. 407-30A/2012 S.C. 3C PROIECT 
S.R.L. arh. Ciubotaru Andrei.

Acest P.U.Z. va avea durata de valabilitate de 3 ani de la data adoptării Hotărîrii Consiliului 
Local al Municipiului Piatra Neamţ.

             Vă rog să dispuneţi.  
      
                                                             Arhitect ef,ș  
                                                              Dan Florea                           

                                                                                                            Întocmit,
                                                                                                      Ionescu Magda      
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