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                                       RAPORT  DE  SPECIALITATE

Ca  urmare  a  solicitării  nr.  4829  din  09.02.2012,  formulată  de  către  ASMARANDEI 
GHEORGHE reprezentant  al  S.C.  ASIRI  INTERNATIONAL S.R.L.,  pentru  aprobarea P.U.Z.  iș  
R.L.U.  aferent  – 1.  Desfiin area  păr ii  proprietatea  S.C.  ASIRI  INTERNATIONAL  S.R.L.  dinț ț  
Centrala  termică nr.  34,  2.  Construirea unui  Bloc  de locuin e colective  S+P+3 –  5E cu spa iiț ț  
comerciale i sedii firme – birouri la parter, parcare la subsol, pe terenul proprietatea S.C. ASIRIș  
INTERNATIONAL S.R.L., Strada Obor f.n., Proiect nr. 414-07A/2011 al S.C. 3C PROIECT S.R.L. 
– arh. Ciubotaru Andrei,  întocmit pe baza Certificatului de Urbanism nr.  191 din 05.04.2011 cu titular 
S.C. ASIRI INTERNATIONAL S.R.L. prin ASMARANDEI GHEORGHE, s-a verificat documentaţia 
depusă. 

În Certificatul de urbanism men ionat s-au stabilit condiţiile juridice, economice şi tehniceț  
privind imobilul din Strada Obor f.n., compus din terenul cu suprafaţa 388 mp categoria de folosinţă 
curţi-construcţii şi Construcţiile C1 parte  cu suprafaţa construită 332 mp din Centrala termică nr. 
34, C2 co  de fumș  cu suprafaţa construită 7 mp, proprietatea S.C. ASIRI INTERNATIONAL S.R.L., 
cu scopul solicitării autoriza iilor de dț esfiin area a păr ii din Centrala termică nr. 34 i de construireț ț ș  
a unui Bloc de locuin e colective S+P+5E – cu spa ii comerciale i sedii firme – birouri, parcare laț ț ș  
subsol, cu condiţia întocmirii unui P.U.Z.

Solicitantul a elaborat documentaţia de urbanism P.U.Z. solicitată şi a obţinut pentru 
amplasamentul studiat avizele privind utilităţile tehnico-edilitare existente de la următoarele 
societăţi:
- Avizul de oportunitate pentru întocmirea P.U.Z. – nr. 50 din 20.05.2011,
- Documenta ia tehnică topo suport P.U.Z. întocmită de ing. Iamandi Viorel, ț
- O.C.P.I. NEAM  - Procesul verbal de recep ie nr. 55 din 25.01.2012 a Documenta iei tehniceȚ ț ț  
topo suport P.U.Z.,
- Agenţia pentru Protecţia Mediului Neam  – Adresa nr. 4285 din 28.11.2011, privind procedura deț  
adoptare a P.U.Z. fără aviz de mediu,
- ROMTELECOM – Divizia Opera iuni Est Centru Opera iuni Bacău - Neam  - Aviz condi ionat nr.ț ț ț ț  
100/05/02/07/01/BC/NT/46/4852 din 30.05.2011, datorită existen ei re elei de fibră optică,ț ț
-  E –  ON Moldova  Distribu ie  S.A.  – Aviz  C.T.E.  nefavorabil  nr.  107 din  19.05.2011,  datorităț  
existen ei P.T. 135, L.E.A. 0,4 KV, L.E.S. 10 KV i 0,4 KV,ț ș
- E – ON Moldova Distribu ie S.A. – Aviz de amplasament nefavorabil nr. 202 din 16.09.2010, cu 3ț  
precizări pentru ob inerea unui Aviz de amplasament favorabil,ț
-  E  –  ON Gaz distribu ie  –  Aviz  nefavorabil  nr.  20527464  din  08.06.2011,  datorită  existen eiț ț  
conductei de distribu ie gaze naturale,ț
- COMPANIA JUDEŢEANĂ APA SERV S.A. – Aviz favorabil nr. 16683 din 28.09.2010 cu condi ii,ț  
inclusiv solicitarea asisten ei tehnice,ț
- Studiul de însorire întocmit de S.C. 3C PROIECT S.R.L. – arh. Ciubotaru Andrei,
- Studiul geotehnic întocmit de S.C. EDILPROIECT S.R.L.,
- Expertiza tehnică întocmită de S.C. GEOGRAFIC S.R.L. IA I în 2011,Ș
- Comisia pentru fluidizarea circula iei rutiere din Primăria Municipiului Piatra Neam  - Adresa Avizț ț  
favorabil nr. 31614 din 18.08.2011. 

P.U.Z. a fost analizat i aprobat tehnic de către Comisia tehnică de amenajare a teritoriuluiș  
şi  de  urbanism în  edin a  din  10.02.2012,  conform prevederilor  Legii  nr.  350/2001 modificatăș ț  
ulterior.



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 timp de 30 de zile, începînd cu data de 13.02.2011, 2. va fi anun at în presa locală în 2ț  
cotidiene,  3.  va  fi  anun at  printr-  un  Panou  pozat  pe  construc ia  proprietateaț ț  S.C.  ASIRI 
INTERNATIONAL S.R.L., Strada Obor f.n.   Raportul privind informarea i consultarea publicului iș ș  
Avizul  Arhitectului  ef  vor fi  întocmite după 30 de zile  de la  data postării  pe site-  ul  Primărieiș  
Municipiului Piatra Neamţ.

Arhitectul ef consideră că documentaţia îndepline te condiţiile legale pentru a fi postată peș ș  
site - ul Primăriei Municipiului Piatra Neamţ timp de 30 de zile, începînd cu data de 13.02.2011.

Faţă de cele mai sus menţionate,  se va supune Consiliului  Local  al  Municipiului  Piatra 
Neamţ spre analiză şi aprobare, după îndeplinirea condi iilor legale: ț
- P.U.Z. i R.L.U.ș  aferent – 1. Desfiin area păr ii proprietatea S.C. ASIRI INTERNATIONAL S.R.L.ț ț  
din Centrala termică nr. 34, 2. Construirea unui Bloc de locuin e colective S+P+3 – 5E cu spa iiț ț  
comerciale i sedii firme – birouri la parter, parcare la subsol, pe terenul proprietatea S.C. ASIRIș  
INTERNATIONAL  S.R.L.,  Strada  Obor  f.n.,  cu  condi ia  devierii  re elelor  electrice  i  de  gazeț ț ș  
naturale existente pe amplasament de către S.C. ASIRI INTERNATIONAL S.R.L., Proiect nr. 414-
07A/2011 al 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,
Arh. Ionescu Magda
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