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     HOTĂRÂRE 

Nr.82 din 17.12.2019 

privind  aprobarea  unui    PLAN  URBANISTIC ZONAL   (PUZ)   ŞI  A 
REGULAMENT  LOCAL DE URBANISM (RLU ) aferent   ,   pentru 
” SCHIMBARE   DESTINATIE TEREN  DIN  ZONA  DE   LOCUINTE 

IN   ZONA    PRESTARI    SERVICII   ” 

 
         Consiliul Local al comunei Tămășeni , întrunit în ședința ordinară 

         Avand in vedere: 

      - inițiativa primarului  prin  referatul de aprobare  la proiectul de hotărâre; 

      - raportul de specialitate   nr.8271 din 10.12.2019  întocmit  de Compartimentul Urbanism și 

Amenajarea Teritoriului; 

      - raportul informării si consultării  publicului    nr. 6963 din  01.11.2019. 

      - avizul   Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului  din   cadrul Consiliului 

Județean Neamț ,  cu   nr. 21/21.11.2019,   

      - toate avizele, acordurile  obtinute si studiile intocmite   conform  certificatului de  urbanism   

nr.  129 din 05.09.2019  . 

      -avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local 

       Tinand seama  de  prevederile  si   dispozitiile: 

     - Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile 

si  completarile ulterioare ; 

     - Ordinului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele 

metodologice de  aplicare a Legii 50/1991 ; 

     - Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul -reactualizata; 

      -Ordinului Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.37/N/2000 de aprobare 

a Ghidului privind  metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic  

     - Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

      - Ordinului  2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare si consultare a publicului cu  

privire la  elaborarea sau  revizuirea planurilor de  amenajarea teritoriului si urbanism ; 

       -Legii  nr. 52/2002 din 2003 privind transparenta decizionala in administraţia publica locala; 

       - Legii  nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu toate 

modificările si completările ulterioare; 

       În temeiul art.129 alin.2 lit.c ,alin.6 lit.c și art.196 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ 

Adoptă prezenta , 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art.1    (1) Se  aprobă  documentatia   de  urbanism:   PLAN  URBANISTIC ZONAL   (PUZ)  și   

REGULAMENTUL  LOCAL  DE  URBANISM (RLU ) aferent   ,     pentru     ” SCHIMBARE   

DESTINATIE TEREN  DIN  ZONA  DE   LOCUINTE    IN   ZONA    PRESTARI    SERVICII   

” conform anexei. 

            (2) Termenul  de valabilitate a documentatiei  de  urbanism   este   3  ani  de la data   

prezentei   hotărâri  ,   cu posibilitate prelungirii acesteia  în condițiile  legii ; 

             (3) Proiectantul  general     SC  GIL SONS  &  IMPEX  SRL ,Piatra Neamt  are  întreaga  

raspundere  cu privire la  întocmirea  cu respectarea  legislației  în vigoare  în  domeniul 

urbanismului, a documentatiei  de urbanism  ” PLAN  URBANISTIC ZONAL   (PUZ)  și   

REGULAMENTUL  LOCAL  DE  URBANISM (RLU ) aferent   ,     pentru     ” SCHIMBARE   
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DESTINATIE TEREN  DIN  ZONA  DE   LOCUINTE    IN   ZONA    PRESTARI    SERVICII   ”, 

asigurand  consultanță pentru îndreptarea  eventualelor   deficiente  care  pot  apărea  în  perioada  

implementării  documentației  în   practica administrativă  ;   

Art.2    Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de  Primar  si  

compartimentul urbanism . 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

  Consilier local,                                              Contrasemnează  pentru legalitate                                                                                                        

DUMEA EMILIAN                                                                        Secretarul general, 

                                                                                             Jr.CĂLIMAN ALINA-CRISTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


