
                                                                       
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI                                                                                                        
       PIATRA NEAMŢ                           
 - DIRECTIA URBANISM ŞI                                                                    
          CADASTRU -                                                                                 
Nr. 43096 din 20.12.2012     

REFERAT  DE  APROBARE

               Ca urmare a solicitării  nr. 43096 din 20.12.2012, formulată de către STURZA MIHAIL 
reprezentant al S.C. AVANTAJ MS S.R.L.,  pentru aprobarea P.U.Z. i R.L.U. aferent – 1. Schimbareaș  
func iunii imobilului - teren cu suprafa a 9000 mp din Destina ie specială în Reziden ială cu locuin eț ț ț ț ț  
individuale P – P+2 maxim, 2. Lotizarea terenului cu suprafa a 9000 mp în 12 loturi  construibile cuț  
locuin e individuale P – P+2 maxim i alee carosabilă interioară, cu acces din Strada Nordului, terenț ș  
proprietatea S.C. AVANTAJ MS S.R.L.,  Proiect nr. 265/2012 B.I.A. arh. Panaitescu Adina, întocmit pe 
baza Certificatului de urbanism nr. 342 din 31.05.2012 cu titular S.C. AVANTAJ MS S.R.L. prin STURZA 
MIHAIL, s-a verificat documentaţia depusă. 
                În Certificatul de urbanism men ionat s-au analizat situa iile juridice, economice şi tehnice aleț ț  
imobilului cu  acces din  Strada Nordului, compus din  terenul  cu  suprafaţa  9000 mp   categoria  de 
folosinţă arabil, proprietatea S.C. AVANTAJ MS S.R.L., cu scopul - 1. Schimbării func iunii imobilului -ț  
teren -  din Destina ie specială în Reziden ială cu locuin e individuale P – P+2 maxim, 2. Lotizareaț ț ț  
terenului cu suprafa a 9000 mp în 12 loturi  construibile cu locuin e individuale P – P+2 maxim i aleeț ț ș  
carosabilă interioară, cu condiţia întocmirii unui P.U.Z.
                Solicitantul a elaborat documentaţia de urbanism P.U.Z. solicitată şi a obţinut pentru 
amplasamentul studiat următoarele avize solicitate prin certificatul de urbanism men ionat: ț
- AVIZUL  PREALABIL  DE OPORTUNITATE  Nr. 19 din 07.12.2012,
- Documenta ia topografică - Plan de situa ie suport al PUZ - întocmită de S.C. TOPO MSK S.R.L. ing.ț ț  
Mi ca Aurel,  Procesul  verbal de recep ie la O.C.P.I.  NEAM  nr.  897 din 29.11.2012,  Avizul  O.C.P.I.ș ț Ț  
NEAM  nr. 863 din 2012,  Ț
-  Agenţia  pentru  Protecţia  Mediului  Neam  –  Adresa  nr.  9278  din  20.12.2012,  privind  începereaț  
procedurii de adoptare a P.U.Z. fără aviz de mediu,
- Ministerul  Apărării  Na ionale – Statul  Major General – Adresa nr.  D.2752 din 15.07.2011 cu Avizulț  
favorabil nr. D/2247 pentru Proiectul tehnic Construire Locuin ă ț P+E i racorduri utilită i,ș ț
- Compania Jude eană APA SERV S.A. Neam  - Avizul favorabil nr. 26648 din 27.11.2012,ț ț
- E – ON Moldova Distribu ie S.A. – Avizul CTE favorabil nr. 249 din 18.10.2012, cu condi ia respectăriiț ț  
condi iilor de coexisten ă cu fluxurilor LES de joasă tensiune i LEA de joasă tensiune existente,ț ț ș
- E – ON Gaz Distribu ie S.A. – Adresa nr. 205224126 din 08.06.2011, privind neexisten a conductelorț ț  
de gaze naturale,
- Studiul geotehnic întocmit de S.C. EDILPROIECT S.A.
                P.U.Z. propune schimbarea categoriei de folosin ă a terenului necesar extinderii din arabil înț  
cur i-construc iiț ț .
                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 
începînd cu data de 20.12.2012, 2. va fi anun ată elaborarea în presa locală în 2 cotidiene, 3. a fostț  
anun at  printr-  un  Panou pozat  pe terenul  ț cu acces din  Strada Nordului.    P.U.Z.  a fost  analizat  - 
fundamentat tehnic de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi de urbanism întrunită în edin a dinș ț  
20.12.2012, conform prevederilor Legii nr. 350/2001 modificată ulterior. 



                Faţă de cele mai sus menţionate, DIRECTIA URBANISM ŞI  CADASTRU consideră că,  după 
30 de zile de postare pe  site - ul Primăriei Municipiului Piatra Neamţ, se va putea supune Consiliului 
Local al Municipiului Piatra Neamţ, spre analiză şi aprobare documenta ia de urbanismț : 
- P.U.Z. i R.L.U. aferent –ș  1. Schimbarea func iunii imobilului - teren cu suprafa a 9000 mp din Destina ieț ț ț  
specială în Reziden ială cu locuin e individuale P – P+2 maxim, 2. Lotizarea terenului cu suprafa a 9000ț ț ț  
mp în 12 loturi  construibile cu locuin e individuale P – P+2 maxim i alee carosabilă interioară, cu accesț ș  
din Strada Nordului, teren proprietatea S.C. AVANTAJ MS S.R.L., Proiect nr. 265/2012 B.I.A. arh. 
Panaitescu Adina,
- condi ia - S.C. AVANTAJ MS S.R.L. va realiza: 1. asfaltarea accesului din Strada Nordului i aleilorț ș  
carosabile  de pe terenul  proprietatea sa,  2.  re elele  tehnico edilitare  pentru  deservirea ansambluluiț  
reziden ial, pe propria cheltuială.ț
               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.  

                                                        Primar,
                                               Gheorghe tefanȘ

      
                                                                                                    Arhitect ef,ș  
                                                                                                    Dan Florea                           
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