
                           ROMÂNIA
                                      JUDEŢUL NEAMŢ

                                        MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ
                                           CONSILIUL LOCAL

                                   
HOTĂRÂRE

Privind prelungirea valabilită ii unor documenta ii de urbanism aprobate prinț ț  
Hotărâri ale Consiliului Local

           Potrivit prevederilor  art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la  
Strasbourg  la  15  octombrie  1985,  ratificată  prin  Legea  nr.199/1997,  „prin  autonomie  locală  se  
înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi  
de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a  
treburilor publice”;

În temeiul prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu  
modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local al municipiului Piatra Neamţ în edin a ordinară;ș ț
            Văzând referatul de aprobare înregistrat sub nr. 15.590 din 09.05.2012, prin care Primarul 
municipiului – dl. Gheorghe Ştefan propune prelungirea valabilită ii unor documenta ii de urbanismț ț  
aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local;
             Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 15.590 din 09.05.2012, prin care Direcţia 
Urbanism şi Cadastru  susţine prelungirea valabilită ii  unor documenta ii  de urbanism aprobate prinț ț  
Hotărâri ale Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.5 lit. c), ale art. 45 alin.2 lit.e) şi ale art. 115 alin 1 lit 
b)  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă  prelungirea valabilităţii cu 5 ani - de la data aprobării Hotărării Consiliului 

Local – a unei documenta ii de urbanism, astfel:ț
                  1. P.U.Z. şi R.L.U. aferent –  aprobat prin H.C.L. nr. 324 din 10.07.2009,

Art.2 – Se aprobă  prelungirea valabilităţii cu 3 ani - de la data aprobării Hotărării Consiliului 
Local – a unui număr de 8 documenta ii de urbanism, aprobate ini ial în perioada iulie – decembrieț ț  
2009, după cum urmează:
   1. P.U.Z. şi R.L.U. aferent –  aprobat prin H.C.L. nr. 324 din 10.07.2009,
   2. P.U.Z. şi R.L.U. aferent – aprobat prin H.C.L. nr. 348 din 27.08.2009,
   3. P.U.Z. şi R.L.U. aferent – aprobat prin H.C.L. nr. 417 din 24.09.2009,
   4. P.U.Z. şi R.L.U. aferent – aprobat prin H.C.L. nr. 468 din 29.10.2009,
   5. P.U.Z. şi R.L.U. aferent – aprobat prin H.C.L. nr. 495 din 26.11.2009,
   6. P.U.Z. şi R.L.U. aferent – aprobat prin H.C.L. nr. 496 din 26.11.2009,
   7.P.U.Z. şi R.L.U.aferent – aprobat prin HCL nr. 507 din 26.11.2009,
   8. P.U.Z. şi R.L.U. aferent – aprobat prin H.C.L. nr. 507 din 26.11.2009, 
   9. P.U.Z. şi R.L.U. aferent – aprobat prin H.C.L. nr. 531 din 18.12.2009,

Art.3  –  Primarul  municipiului  Piatra  Neamţ  prin  compartimentele  din  cadrul  aparatului  de 
specialitate al primarului va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;

Art.4 – Prezenta se comunică Prefectului Judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului de 
legalitate i Direc iei Urbanism i Cadastru pentru luare la cuno tin ă i aducere la îndeplinire.ș ț ș ș ț ș
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