
 

ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
 

HOTARÂRE 
privind aprobarea documentatiei planului urbanistic de detaliu str.Cuza Voda,  

(langa bloc D1), in vederea construirii unui complex comercial D+P+3E pe teren 
proprietate privata a SC Anca Andrei SRL Tg Neamt 

 
Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt, judetul Neamt; 

 Avand in vedere prevederile legii nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea 
legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri 
pentru realizarea locuintelor, ale Ordinului MLPAT nr. 91/1991, HG nr. 525/1996 de 
aprobare a regulamentului general de urbanism si a PUG oras Tirgu Neamt aprobat 
prin HCL nr. 27/2000; 

Luand act de Expunerea de motive a Primarului orasului Tirgu Neamt si Raportul 
de specialitate al Serviciului UAT din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt, ambele 
inregistrate sub nr. 15564 din 31.07.2009. 

Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate. 
In temeiul prevederilor art. 36 alin. 5 lit.”c” si ale art. 45 alin. 2, lit.e din Legea nr. 

215/2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 
HOTARASTE : 

 
          Art.1. Se aproba documentatia plan urbanistic de detaliu str. Cuza Voda (langa 
bloc D1), in vederea construirii unui complex comercial D+P+3E, pe teren proprietate 
privata a SC Anca Andrei SRL Tg Neamt in suprafata de 300 mp , conform proiectului 
nr. 4/2009 intocmit de SC Scorpion Pro Art SRL  Piatra Neamt.  
          Art.2. Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul 
la construire. 

Art.3.  Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice 
anterior aprobate. 

Art.4. Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 2 
(doi) ani. 

Art.5 Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea 
prezentei hotarari institutiilor si persoanelor interesate. 

 
Nr.94 
din 28.08.2009 

 
Presedinte de sedinta, 

                Consilier: Mironeasa Adrian 
 
 

                         Contrasemneaza,  
                     Secretar, 

 jr. Laura Elena Maftei 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 



 

Proiect 
HOTARÂRE 

privind aprobarea documentatiei planului urbanistic de detaliu str.Cuza Voda,  
(langa bloc D1), in vederea construirii unui complex comercial D+P+3E pe teren 

proprietate privata a SC Anca Andrei SRL Tg Neamt 
 

Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt, judetul Neamt; 
 Avand in vedere prevederile legii nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea 
legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri 
pentru realizarea locuintelor, ale Ordinului MLPAT nr. 91/1991, HG nr. 525/1996 de 
aprobare a regulamentului general de urbanism si a PUG oras Tirgu Neamt aprobat 
prin HCL nr. 27/2000; 

Luand act de Expunerea de motive a Primarului orasului Tirgu Neamt si Raportul 
de specialitate al Serviciului UAT din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt, ambele 
inregistrate sub nr. 15564 din 31.07.2009. 

Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate. 
In temeiul prevederilor art. 36 alin. 5 lit.”c” si ale art. 45 alin. 2, lit.e din Legea nr. 

215/2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 
HOTARASTE : 

 
          Art.1. Se aproba documentatia plan urbanistic de detaliu str. Cuza Voda (langa 
bloc D1), in vederea construirii unui complex comercial D+P+3E, pe teren proprietate 
privata a SC Anca Andrei SRL Tg Neamt in suprafata de 300 mp , conform proiectului 
nr. 4/2009 intocmit de SC Scorpion Pro Art SRL  Piatra Neamt.  
          Art.2. Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul 
la construire. 

Art.3.  Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice 
anterior aprobate. 

Art.4. Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 2 
(doi) ani. 

Art.5 Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea 
prezentei hotarari institutiilor si persoanelor interesate. 
 

Ini�iator, 
Primar, 

Decebal Arnautu 
 
 
 

      Avizat legalitate, 
     Secretar, 

                                                   Jr. Laura Elena Maftei 


