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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 
PROIECT 

HOTĂRÂRE 
 

Privind  aprobarea Documentației de Urbanism 
 ” Regulamentul Local de Urbanism” al orașului Tîrgu Neamţ 

 
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ, 

 Având în vedere : 
- Prevederile Legii nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul, cu 

modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 242/2009; 
- Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor publice de 

construcții, republicată și actualizată; 
- Prevederile HG 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, 

modificată și completată prin HG nr. 490/2011; 
- Prevederile Legii 213/1998 privind Proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, 

cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în Administrația 

Publică Locală, actualizată; 
- Prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, 

cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art. 36 alin. 2, lit. c, coroborat cu alin. 5, lit. c din Legea nr. 215/2001 a 

Administrației Publice Locale, republicată și actualizată; 
            Conform expunerii de motive înregistrată sub nr. 1126/23.01.2018, înaintată de 
Primarul orașului Tirgu Neamț și a raportului de specialitate al Serviciului Urbanism și 
Amenajarea Teritoriului nr. 1129/23.01.2018; 

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate; 
 În temeiul art. 45 alin. 2, lit.”e” și 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 Documentația de Urbanism ” Regulamentul Local de 

Urbanism” al orașului Tîrgu Neamț conform documentației întocmite de SC 
TOPOPREST SRL Piatra Neamț, cu respectarea condițiilor impuse în avizele de 
specialitate. 
 Art.2  Proiectantul general își asumă răspunderea pentru calitatea serviciilor prestate 
(reglementările prevăzute în Regulamentul Local de Urbanism și în anexe UTR-uri) și 
asigură consultanță, pentru îndreptarea diverselor deficiențe care pot apărea pe perioada 
implementării documentației (inclusiv avizare) în practica administrativă. 
            Art.3 Prezenta documentație de urbanism are valabilitate de 8 ani de la data 
aprobării acesteia în Consiliul Local al orașului Tîrgu Neamț. 

Art.4 Din momentul intrării în vigoare a prezentei documentații, se abrogă 
prevederile Documentației de Urbanism  cu privire la Regulamentul Local de Urbanism al 
orașului Tîrgu Neamț, aprobat prin HCL nr. 270/18.12.2014. 
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            Art.5  Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei orașului 
Tîrgu Neamț va lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri. 
            Art.5  Secretarul orașului Tîrgu Neamț va asigura publicitatea și comunicarea 
prezentei hotărâri instituțiilor și persoanelor interesate . 
 
Nr.  
Din : 
                      Iniţiator,                                                                      Avizat legalitate, 

  Primar,                                                                        Secretar oraş, 
 

      HARPA VASILICĂ                            Jr. ȚUȚU ION 
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PRIMĂRIA ORAŞULUI  TÎRGU NEAMŢ               
                                                                                                  APROB,                                         
Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului                                PRIMAR,                       
Nr. 1129 / 23.01.2018                                                                      Harpa Vasilică 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
La Proiectul de Hotărâre privind  aprobarea Documentației de Urbanism 

 ” Regulamentul Local de Urbanism” al orașului Tîrgu Neamţ 
 
 

Așa cum arată Legea nr. 350/2001  privind amenajarea teritoriului și urbanismul, 
modificată prin OUG Nr. 7/2011  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul publicată în M.Of. nr. 111 din 11.02.2011, 
urbanismul are ca principal scop stimularea evoluției complexe a localităților, prin realizarea 
strategiilor de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung. 

Regulamentul Local de Urbanism este o documentație cu caracter de reglementare 
care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare al terenurilor, de realizare și 
utilizare a construcțiilor și amenajărilor amplasate pe orice categorie de terenuri pe întreg 
teritoriul orașului Tîrgu Neamț, atât în intravilan cât și în extravilan. Normele cuprinse în 
regulament sunt obligatorii la autorizarea executării construcțiilor în limitele teritoriului 
administrativ al orașului. 

Prezentul Regulament Local de Urbanism explicitează și detaliază prevederile cu 
caracter de reglementare ale Planului Urbanistic General al orașului Tîrgu Neamț. 

Completările Regulamentului Local de Urbanism aprobat se fac numai în condițiile în 
care aceste intervenții nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism. 
           Solicit a se face demersurile în vederea abrogării prevederilor din Documentația de 
Urbanism  cu privire la Regulamentul Local de Urbanism al orașului Tîrgu Neamț, aprobat 
prin HCL nr. 270/18.12.2014 și aprobarea noului ”Regulament Local de Urbanism al 
orașului Tîrgu Neamţ”, deoarece în vechea documentație  se constată o descriere efectuată 
în mod general pe fiecare unitate teritorială de referință. Prezentările generale duc la 
anumite interpretări din partea celor ce nu sunt de specialitate, aceste interpretări 
conducând la posibile litigii. 

În acest sens a fost informat executantul lucrării Plan Urbanistic General care ne-a 
precizat faptul ca aceste prezentări cu caracter general, au fost sugerate a fi incluse de unii 
membri din comisia tehnică organizată la nivelul județului Neamț. 

Astfel este necesar a se corecta în cadrul unor unități de referință teritoriale, partea 
din Regulamentul Local  de Urbanism, cu includerea în text a specificațiilor stricte aferente 
fiecărui U.T.R. Corecturile din această parte nu atrag modificări ale regulamentului, 
specificările integrându-se și respectând întocmai avizele obținute în cadrul lucrării.  

Pentru evidențiere putem exemplifica  U.T.R. nr. 24 – Cetatea Neamțului, unde 
partea de regulament include și generalități ale celorlalte unități de referință din zonă, dar 
concret specificațiile acestui U.T.R. sunt cele desprinse din avizele de cultură. 

Aceste probleme au fost sesizate și de responsabilul de zonă al I.S.C. – care 
propune rămânerea în regulament a noțiunilor specifice fiecărei unități teritoriale de 
referință, în scopul de a nu fi interpretate. 

Executantul lucrării este de acord cu aceste observații prezentate; analizând 
lucrarea din punct de vedere juridic aceasta se încadrează în cadrul legislativ cu obligația 
de a nu efectua modificări care să conducă la obținerea unor noi avize, dar este absolut 
necesară aprobarea lucrării corectate în cadrul Consiliului Local al orașului Tîrgu Neamț. 
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Atât din punct de vedere tehnic cât și juridic, lucrarea are caracter de corectare nu 
de modificare a Planului Urbanistic General aprobat.      
 Solicit a se face demersurile în vederea abrogării prevederilor din Documentația de 
Urbanism  cu privire la Regulamentul Local de Urbanism al orașului Tîrgu Neamț, aprobat 
prin HCL nr. 270/18.12.2014 și aprobarea noului ”Regulament Local de Urbanism al 
orașului Tîrgu Neamţ”, cu respectarea întregului cadru legal și a avizelor obținute pentru 
această lucrare. 

 
Luând act de cele expuse mai sus, supunem spre aprobare şi analiză Consiliului 

Local al oraşului Tîrgu Neamţ prezentul proiect. 
 
 
 
 

Întocmit, 
 
 

Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului  
 

Arhitect  Șef, 
Ing. RUSU ION 
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PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ     

- PRIMAR –  
 
Nr. 1126 / 23.01.2018   

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 
La Proiectul de Hotărâre privind  aprobarea Documentației de Urbanism 

 ” Regulamentul Local de Urbanism” al orașului Tîrgu Neamţ 
 

 
  Conform Legii nr. 350/2001  privind amenajarea teritoriului și urbanismul, 

modificată și completată prin OUG Nr. 7/2011, publicată în M.Of. nr. 111 din 11.02.2011, 
urbanismul are ca principal scop stimularea evoluției complexe a localităților, prin realizarea 
strategiilor de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung. 

 Prezentul Proiect de Hotărâre propune, în condițiile legii, conform Raportului 
de Specialitate  nr. 1129/23.01.2018 al Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, 
aprobarea Documentației de Urbanism ”Regulamentul Local de Urbanism” al orașului Tîrgu 
Neamț și abrogarea vechiului Regulament Local aprobat prin HCL nr. 270/18.12.2014 
deoarece în vechea documentație  se constată o descriere efectuată în mod general pe 
fiecare unitate teritorială de referință. Prezentările generale duc la anumite interpretări din 
partea celor ce nu sunt de specialitate, aceste interpretări conducând la posibile litigii. 
Aceste prezentări cu caracter general, au fost sugerate a fi incluse de unii membri din 
comisia tehnică organizată la nivelul județului Neamț. 

         Astfel este necesar a se corecta în cadrul unor unități de referință teritoriale, 
partea din Regulamentul Local  de Urbanism, cu includerea în text a specificațiilor stricte 
aferente acestui U.T.R. Corecturile din această parte nu atrag modificări ale regulamentului, 
specificările integrându-se și respectând întocmai avizele obținute în cadrul lucrării.  

       Executantul lucrării este de acord cu aceste observații prezentate; analizând 
lucrarea din punct de vedere juridic aceasta se încadrează în cadrul legislativ cu obligația 
de a nu efectua modificări care să conducă la obținerea unor noi avize, dar este absolut 
necesară aprobarea lucrării corectate în cadrul Consiliului Local al orașului Tîrgu Neamț. 

     Atât din punct de vedere tehnic cât și juridic, lucrarea are caracter de corectare 
nu de modificare a Planului Urbanistic General aprobat.   
 
 

      Luând act de cele expuse mai sus, supun spre analiză abrogarea prevederilor 
din Documentația de Urbanism  cu privire la Regulamentul Local de Urbanism al orașului 
Tîrgu Neamț, aprobat prin HCL nr. 270/18.12.2014 și aprobarea noului ”Regulament Local 
de Urbanism” al orașului Tîrgu Neamţ, cu respectarea întregului cadru legal și a avizelor 
obținute pentru această lucrare. 
 

    Iniţiator, 
 

     Primar, 
     Harpa Vasilică 
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