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                                                                                               Anexa 1 la HCL nr               
 
 

Delimitarea zonelor de impozitare fiscală a Municipiului Piatra Neamț  
 
 

Zona A 
Delimitare: strada Dr. Ghe. Iacomi partea dreaptă de la intersecția strada Mărăței până la 
intersecția strada Ozanei, strada Ozanei partea dreaptă până la intersecția strada Dimitrie Leonida, 
strada Dimitrie Leonida - zona CFR, gară Piatra Neamț, limită CFR, limită proprietate autogara 
Minuț, intersecția cu strada Bistriței, strada Bistriței până la intersecția cu strada Dr. Emil 
Costinescu, strada Dr. Emil Costinescu până la intersecția cu strada Plevnei, strada Plevnei până la 
intersecția cu strada Pictor Grigorescu, strada Pictor Grigorescu intersecția cu bulevardul Decebal, 
strada Eroilor până la intersecția cu strada Ștefan cel Mare, Stadionul Municipal, strada Ștefan cel 
Mare limită spate proprietați de la nr. 94 inclusiv pâna la intersecția cu strada Ion Creangă, limite 
spate proprietăți Ion Creangă, limită Parc Cozla, Colibele Haiducilor, Terasa Gospodinelor, limite 
spate proprietăți străzile Codrului și fundătura Pinului, strada Dimitrie Ernici, strada Dimitrie Ernici 
partea dreaptă, strada Apele Minelare, limite spate proprietăți strada Vasile Conta până la strada 
Bujorului, strada Bujorului partea dreaptă până la intersecția cu strada Obor, strada Obor partea 
dreaptă legătură mal pârâul Cuejdi, pod Orion, strada Mihai Viteazul, intersecția cu strada Orhei, 
strada Orhei partea stângă, Spitalul Județean aliniament deal Pietricica, strada Castanilor 
aliniament deal Pietricica, strada Privighetorii aliniament deal Pietricica, Grup Școlar Cartianu 
legătura cu strada Fermelor, benzinăria Mol, legătură pe scări cu strada Mărăței, strada Mărăței 
partea dreaptă până la intersecția cu strada Ghe Iacomi. 
 
 

Zona B 
Delimitare 1: zonă CFR pod peste râul Bistrița, mal râu Bistrița, punte Ștrand, mal Bistrița, baraj 
CHE, limită poligon, strada Barajului până la intresecția strada Petru Movilă, limită spate proprietăți 
strada Petru Movilă până la strada Stânjenelului, limită cimitir evreiesc, pârâul Borzoghean, strada 
Florilor, limită Cimitirul Eternitatea, strada Bogdan Vodă până la intersecția strada Eroii Muncii, 
strada Dragoș Vodă până la intersecția strada Ștefan cel Mare, strada Ștefan cel Mare limită spate 
proprietati până la nr 94, intersecția strada Eroilor, strada Eroilor până la intersecția bulevardul 
Decebal, limită Shopping City, fundătura Teiului, strada Plevnei până la intersecția strada Dr Emil 
Costinescu, strada Dr Emil Costinescu până la intersecția cu strada Bistriței, strada Bistriței până la 
intersecția cu strada Aurel Vlaicu, spate proprietate autogara Minuț, zonă CFR pod râul Bistrița. 
 

Delimitare 2: zona CFR pod cale ferată în dreptul strada Baltagului până la canalul UHE, canalul 
UHE partea stângă până la pod strada Gral N. Dăscălescu, limită spate proprietăți partea stângă 
strada Gral N. Dăscălescu până la limită intravilan strada Strămutați, vecinătate cu UAT Dumbrava 
Roșie, limită UAT Dumbrava Roșie până la intrersecția cu strada Industriei, strada Industriei, 
vecinătate cu UAT Dumbrava Roșie, strada Dumbravei și canalul UHE până la pod CFR, pod CFR 
intersecție strada Nordului până la strada Gral N. Dăscălescu limită Unitatea Militară, strada Gral N. 
Dăscălescu limită Unitatea Militară până la intersecția cu strada Izvoare, strada Izvoare limită 
Unitatea Militară până la strada Gara Veche, strada Gara Veche de la intersecția strada Izvoare 
până la limită proprietate stație PECO, limită spate proprietăți partea dreaptă strada Fermelor, limită 
spate proprietăți strada Siret, limita SC Girostar, centrul de protecție a plantelor, strada Plantelor 
până la interesecție cu strada Fermelor, strada Fermelor partea stângă până la intersecția strada 
Schitului, strada Schitului partea stângă până la limita SC Urbanex, limită SC Urbanex legătură cu 
Grup Școlar Cartianu zona A, strada Fermelor, legătură scări strada Mărăței, strada Mărăței de la 
scări pe partea stângă până la strada Ghe Iacomi partea stângă până la intersecția cu strada 
Ozanei, strada Ozanei partea stângă până la intersecția strada Dimitrie Leonida, strada Dimitrie 
Leonida, intersecția strada Baltagului. 
 

Delimitare 3: interecția strada Hațașului cu strada 1 Decembrie 1918, limită spate proprietăți partea 
dreaptă strada 1 Decembrie 1918, inters str Zambilelor, limită spate proprietăți partea dreaptă 
strada 1 Decembrie 1918, Complex Elena Doamna, zonă fostă sere, limită spate proprietăți strada 
Păstrăvului partea dreptă, intersecție strada Păstrăvului, strada Păstrăvului, limită zona C până la 
interecția strada continuare Boboteni, strada continuare Boboteni partea stângă, limită zonă fostă 
sere, limită DGASPC Neamț, strada Poiana Teiului, limită spate proprietăți partea dreaptă strada 1 
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Decembrie 1918 până la intersecția cu strada Hangului, strada Hangului partea dreaptă, limită zona 
C, limită UAT Gârcina, strada Mihai Viteazul - limită UAT Gârcina, limită UAT Gârcina, spate 
proprietăți partea dreaptă strada Mihai Viteazul, limită zona C până la intersecție strada Fermelor, 
strada Fermelor până la intersecția strada Valea Albă, strada Valea Albă partea dreaptă până la 
stația Meteo, stația Meteo, stadion, legătură spate proprietăți până la Tipografie, Tipografie, Centrul 
de Însămânțare, limită Centrul de Însămânțare, aleea Viforului până la intersecția strada Orhei, 
strada Orhei, limită spate proprietăți partea dreaptă străzile Orhei și Mihai Viteazul, Pod Cuejdi, 
pârâu Cuejdi, legătura cu strada Obor partea dreaptă până la intersecția cu strada Fundătura Morii, 
strada Fundătura Morii, strada Crizantemei, strada Salcâmilor, limită spate proprietăți partea stângă 
strada Nicu Albu, limită Deal Cozla până la pârâul Cuejdi, pârâul Cuejdi până la strada Hățașului, 
strada Hățașului partea dreaptă până la interecția strada 1 Decembrie 1918. 
 

Zona C 
Delimitare 1: limită pârtie sky începători, limită intravilan deal Cozla, zona Băcioaia, intersecția 
strada Dragoș Vodă, limită spate proprietăți particulare, limită intravilan deal Cârloman, limită spate 
proprietăți Sărata, intersecția strada Petru Movilă, limită lac Bistrița, lac Bistrița, strada Digului, limită 
CFR, strada Barajului pâna la intersecția strada Petru Movilă, limită spate proprietăți partea dreaptă 
strada Petru Movilă, intersecția pârâul Borzoghian, pârâul Borzoghian intersecția strada Florilor, 
strada Florilor, strada Eroii Muncii, strada Dragoș Vodă, limită dintre spate proprietăți și parc Cozla, 
limită spate proprietăți partea stângă străzile Dimitrie Ernici, Vasile Conta, Obor, Nicu Albu, limită 
fost Repaco, mal Cuejdi până la intersecția cu pârâul Apusului, limită intravilan deal Cozla, limită 
pârtie sky începători. 
 
Delimitare 2: strada 1 Decembrie 1918 de la intersecția strada Hățașului, strada Hățașului, mal râu 
Cuejdi, intersecția pârâu Apusului, râu Cuejdi, limită proproprietăți particulare, limită UAT Gârcina, 
intersecția strada Cetatea Neamțului, limită UAT Gârcina, limită zona D, limită intravilan, limită UAT 
Gârcina, limită zona B, intersecție strada Hățașului. 
 
 

Delimitare 3: limită intravilan - vecinătate UAT Gârcina, limită intravilan, limită zona D până la 
intersecția cu strada Izvoare, limită zona D până la intersecție cu strada Dumbravei și canal UHE,    
pod CFR, pod CFR legătură cu strada Nordului, strada Nordului limită Unitatea Militară, strada Gral 
N. Dăscălescu limită Unitatea Militară până la intersecția cu strada Izvoare, strada Izvoare limită 
Unitatea Militară până la strada Gara Veche, strada Gara Veche limită spate proprietăți partea 
dreaptă strada Fermelor, limită spate proprietăți strada Siret, limita SC Girostar, centrul de protecție 
a plantelor, strada Plantelor până la interesecție cu strada Fermelor, strada Fermelor partea stângă 
până la intersecția strada Schitului, strada Schitului partea stângă până la limita SC Urbanex, Grup 
Școlar Cartianu, aliniament deal Pietricica, spitalul Județean Neamț, aliniament deal Pietricica, 
strada Valea Albă până la intersecția strada Fermelor, strada Fermelor, spate proprietăți strada 
Mihai Vitezul, limită intravilan - vecinătate UAT Gârcina. 
 

Delimitare 4: cartier Vânători. 
 

Delimitare 5: aleea Brazilor de la intersecția cu zona D până în aleea Tineretului, aleea Tineretului, 
Ștrand municipal, baraj.  
 
 

Zona D 
Delimitare 1: cartier Văleni. 
 

Delimitare 2: cartier Doamna. 
 

Delimitare 3: zona Balaur. 
 

Delimitare 4: limită UAT Gârcina, limită proproprietate zona C (delimitare2), limită intravilan, limită 
schit Sf Treime, schit Sf Treime, limită intravilan. 
 

Delimitare 5 zona Băcioaia. 
 

Delimitare 6: intersecția limită zona C (delimitare2), limită intravilan, limită UAT Dumbrava Roșie, 
intersecția canal UHE, canal UHE, limită zona B (delimitare2), zona C (delimitare2). 


