
MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ                                
DIRECȚIA  URBANISM ȘI CADASTRU                                                                                 
Nr.  30382   din 28.10.2020 
                                                             
               RAPORT  PRIVIND  INFORMAREA  ȘI  CONSULTAREA  PUBLICULUI 

întocmit conform Regulamentului Local privind Implicarea (informarea și consultarea)            
publicului în etapele de elaborare sau de revizuire a planurilor de urbanism – aprobat prin  
H.C.L. nr. 237 din 21.07.2011 cu actualizarea aprobată prin H.C.L. nr. 54 din 26.02.2016,  
 

                                                           Despre 

 PUZ și RLU aferent ,,ÎNFIINȚARE UNITATE DE PRODUCȚIE CIUPERCI”str. 
Izvoare, Proiect nr.647-05A/2020, elaborat de SC 3C PROIECT SRL , arh. Andrei 
CIUBOTARU,  la inițiativa SC RAISYAR IMPEX SRL 

 
                                                                                  

                 P.U.Z. a fost supus procedurii Regulamentului Local privind Implicarea (informarea și 
consultarea) publicului în etapele de elaborare sau de revizuire a planurilor de urbanism – aprobat prin H.C.L. 
nr. 237 din 21.07.2011 cu actualizarea aprobată prin H.C.L nr. 54 din 26.02.2016, în două etape, astfel: 

 1. Procedura initiala de informare a publicului privind intentia elaborarii PUZ a fost 
îndeplinită astfel: 
-două anunțuri publicate in cotidianul ,,Realitatea” din datele de  09.08.2020 si 11.08.2020. 
-afișarea anunțului de intentie de elaborare prin trei  panouri cu respectarea conținutului adresei nr.21234 
din 07.08.2020; 
-afișarea pe site-ul propriu al primariei a anunțului privind intenta de elaborare PUZ din data de 10.08.2020 
conform proces-verbal; 
-au fost notificați vecinii : SC MERLINS BEVERAGES SRL cu adresa nr. 21234/1/13.08.2020; SC MARCEL 
SRL cu adresa nr.21234/3 din 13.08.2020 și Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Piatra Neamț 
cu Nota Internă nr.21234/2 din 13.08.2020;  

     Procedura initiala de informare a publicului privind intentia elaborarii PUZ a fost îndeplinită, 

nefiind inregistrate obiectiuni pana la data de 07.09.2020. 

 Procedura s-a finalizat cu emiterea Avizului de Oportunitate nr. 25  din 10.09.2020.  
 
 
 2. Procedura de informare a publicului în etapa elaborării  PUZ și RLU aferent a fost 
îndeplinită astfel 
  -au fost postate  pe site- ul Primăriei Municipiului Piatra Neamţ, timp de 30 de zile, începând cu data de    
22.09.2020, conform proces verbal: documentația de urbanism  elaborată și proiectul de Hotărâre, timp 
în care –-a fost anunțată elaborarea  PUZ și RLU aferent în presa locală în cotidianul ,,Realitatea” din data de 
24.09.2020 și  28.09.2020   cu respectarea conținutului adresei nr. 26295 din 23.09.2020; 
-a fost  anunțată elaborarea prin 2 Panouri model anexa 2-amplasate în zona studiată- conform      
fotografiilor anexate; 

 Până la data de 21.10.2020  NU au fost înregistrate observații/obiecțiuni.  
  În concluzie, publicul a fost informat și consultat privind elaborarea PUZ și RLU aferent.      
Raportul informării și consultării publicului se va supune atenției Comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local, în vederea fundamentării deciziei Consiliului Local, de adoptare sau neadoptare a planului 
urbanistic propus.    

 
  


