ROMANIA
JUDEŢUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ
HOTĂRÂRE

privind aprobarea docum entatiei de urbanism ,,Reactualizare Plan
Urbanistic G eneral si Regula ment Local de U rbanism al orasului Tirgu
Neamt"
Consiliul Local al orasului Tîrgu Neamţ ;
Având în vedere prevederile art.57 - 61 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea
teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin
Legea nr.242/2009;
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala. in administratia
publica, actualizata;
- prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes
public, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, republicata, actualizata;
-prevederile art.36 alin.2, lit.c coroborat cu alin.5, lit.c din Legea nr.215/2001 a administratiei
publice locale, republicata, actualizata;
Vazand expunerea de motive inregistrata sub nr 18558/29.11.2014,inaintata de Primarul
orasului Tirgu Neamt si raportul de specialitate al Serviciului Urbanism si amenajarea
Teritoriului;
Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ;
In temeiul art.45 alin.2, lit.e si art. 115, alin.l, lit.b din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, actualizata;

HOTARASTE:
Art.l. Se aproba documentatia de urbanism ,,Reactualizare Plan Urbanistic
General si Regulament Local de Urbanism al orasului Tirgu Neamt", conform
documentatiei intocmite de S.C TOPOPREST S.R.L Piatra Neamt , cu respectarea
conditiilor impuse in avizele de specialitate.
Art.2. Pro i ec tan tul g en e ral isi a su ma ra spun de rea p ent ru ca lit at ea
serviciilor prestate (reglementarile prevazute in Regulamentul de urbanism si in
planse) si asigura consultanta, pentru indreptarea diverselor deficiente care pot
aparea pe perioada implementarii documentatiei (inclusiv avizare) in practica
administrativa.
Art.3. Prezenta documentatie de urbanism are valabilitate de 10 ani de la
data aprobarii acesteia in Consiliul local al orasului Tirgu Neamt.
Art 4 Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei orasului
Tîrgu Neamţ vor lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri .
Art. 5. Secretarul orasului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea si comunicarea
prezentei hotărâri instituţiilor si persoanelor interesate prin Compartimentul Administraţie
Locală.
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