
 
 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
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. 
            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.6  Secretarul orașului Tîrgu Neamț va asigura publicitatea și comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor 
și persoanelor interesate. 
 
Nr.15 
din  31.01.2018  

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Vartic Gheorghe 

                                           
Contrasemnează, 

                                   Secretar oraş,  
                                                                                        Cons.jur. Ţuţu Ion 

Total consilieri: 19 
Prezenţi:18 
Pentru:18 


