
                           ROMÂNIA
                                      JUDEŢUL NEAMŢ

                                        MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ
                                           CONSILIUL LOCAL

                                   
HOTĂRÂRE

Privind aprobare P.U.Z. i R.L.U. aferent - ș Complex Servicii auto P- P+1E, acces 
auto i parcare proprieș , teren i construc ie S.C. AUTO MOLDOVA S.A.,ș ț  

Bulevardul G-ral N. Dăscălescu nr. 492B

           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.  16.246 din 23.05.2012, prin care Primarul 
municipiului – dl. Gheorghe Ştefan propune aprobarea P.U.Z. i R.L.U. aferent - ș Complex Servicii auto 
P- P+1E, acces auto i parcare proprieș , teren i construc ie S.C. AUTO MOLDOVA S.A., Bulevardulș ț  
G-ral N. Dăscălescu nr. 492B;
             Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 16.246 din 23.05.2012, prin care Direcţia 
Urbanism şi Cadastru  susţine aprobarea P.U.Z. i R.L.U. aferent -  ș Complex Servicii auto P- P+1E, 
acces auto i parcare proprieș , teren i construc ie S.C. AUTO MOLDOVA S.A., Bulevardul G-ral N.ș ț  
Dăscălescu nr. 492B;
           Ţinând cont de raportul favorabil al comisiei de specialitate nr. 2 a 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   P.U.Z. i R.L.U. aferent -  ș Complex Servicii auto P- P+1E,  acces auto iș  

parcare proprie, teren i construc ie S.C. AUTO MOLDOVA S.A., Bulevardul G-ral N. Dăscălescu ș ț nr. 
492B, Proiect nr. 119/2012 al S.C. CARO SERV COM S.R.L. – arh. Fodor Cristian - Răzvan, conform 
anexei nr. 1 la prezenta;

Art.  2 –  Durata  de valabilitate  a  prezentului  PUZ şi  RLU aferent este  de 3 ani  de la  data 
adoptării;

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

Preşedinte de şedinţă,
Valeriu ANDRI AȚ

NR.__________
DIN  25.05.2012          

Proiect

Contrasemnează:
Secretarul Municipiului, 

Vasile VIŞAN 
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