
la nivelul orasului Bicaz

Consiliul Local al !ragului Bicaz ,iudelul Neam{
Vazdnd expunerea de nlotive intocmiti de primarul oraqului Bicaz, Domnul

Nicolae Sdldgean;
AvAnd in vedere Referatr.il compartimentului de specialitate nr. 3193124.03.2016

din cadrul Serviciului Urbanisni si AmenajareaTeritoriului cu privire la constituirea
Comisiei Tehnice UAT la nivelul $rasului Bicaz',

finand cont de avizul comisiilor de specialitate;
In conformitate cu prevr:dgrile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului gi

urbanismul, cu modificdrile gi conppletdrile ulterioare;
in temeiul art.36 alin. (ti) lit. c, art. 45 alin (2) lit (e) 9i ale art. 115 alin. 1 lit. b din

Legea administra{iei publice locale nr. 21512001, republicatd,

Proiect nr. 14
Aviz Comisia Economica

ROMANN
JI.IDETUL NEAMT

oRA$UL B\CpZ
CONSILIUL LOCAL.

HOTARARE
privind aprobarea comisiei tehnice de Urbanism gi Amenajarea Teritoriului

HOTARAgTE:

Art. 1-Aprobd componeitta nominald a Comisiei tehnice de urbanisrn $i
amenajarea teritoriului la niverlul Qrasului Bicaz, in urmdtoarea c{)mponentS.

^lng. Luca Vasile-Cott:;ilipr Superior din cadrul compar-timentului UAT;
-lng" Drdguqanu Mihaelfi-Consilier Superior din cadrul Compartimentului

Man agement P roiecte, Ach izili l, Contracte, Licitati i si i nvestidi i.
-lng. Andriescu Mihai^Cpnsilier I A in cadrul Compartimentului Pajiqti gi

Pdguni"

autoritS{ilor i nteresate.

-Economist-Nem(eanu filbertina-lnspector Asistent tn cadrul serviciului
U AT-sec reta ru I co m i s iei

Art.2-Comisia constituitp potrivit art.1 va duce la indeplinire prevederile
orezentei hotdrdri.

Art. 3-Prin grija secretarflui oragului, hotdrArea se va comunica persoanelor gi

TNTTTATOR
r - Nicolae SAIACEANPrimq



Privind constituirea si aproba
siU

NICOLAN SAIACEAN, primar al oraguiui JBicaz;

Anahzind prevederile i 35012001 (privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu
modificarile si completarile u1 oare), conform c6:reia este nr:cesara instituirea unei comisii
tehnice de amenaiare a tet'itoliul i si urbanism, care sd fi,rnctioneze ca organ consultativ cu
atributii de analiza, expertizarc ica si consultanta, in vederea sprijinirii primarului oraqului,

Urmarind dezvoltarea
social a oraquluiBicaz;

In conformitate cu prev

onioasa din punct de veclere urbanistic, economic si

rile Legii 21512001 a adrninistratiei Publice Locale, conform
careia C.L. arc initiativa si h te in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu

ege, in competenta altor autoritati, ale administratiei publiceexceptia celor care sunt date prin
locale sau centrale ;

In conformitate cu preved{rile Art 37, alin 1 din legea 350/2001 privind Amenajarea
Teritoriului si Urbanismul, cu m]odificarile si completarile ull.erio are - Comisia tehnica de

XPUNERE DE MOTIVE

in C.L. a Comisiei Tehnicre de Amenajare a'Ieritoriului
nism, la nivelul oragului llicaz

sef, se instituie

24.43.20t6

amenajare a teritoriului si urbani$m, ca organ consultativ cu atributii de anali
tehnica si consultanxa, care asigur4 fundamentarea tehni ca a avtzului arhitectului

amenajate a teritoriului si urbani$m, ca organ consultativ cu atributii de analiza, expertizare

la nivelul orasului Bicaz, in coc,rdqnarea primarului ;
Vd supun spre dezbatere si hprobare prezentul proiect de hotdr6re in sensul constituirii si

aprobdrii componentei Comisiei [ehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanisrn, la nivelul
oragului Bicaz, dupd cum urmeaz5:

Ing. Luca Vasile- Arhitec,t glef,

Ing. Dr5guqanu Mihael'a- Consilier Superior in cadrrul Compartiment Management
Pro i ecte, Achizilii, C ontracte, Licif a!ii, Investili i,

Ing. Andriescu Mihai - conrsilier I A in cadrul serviciului u.A.T.,
Ca secretar al Comisiei de ljrbanism, propun pe doamna:
Ec. Nemleanu Albertina -- I4spector Asistent in cadrul serviciului U.A.T.

PRTMAR
Nicolae SALA



Privind constituirea si aproba

Nr. t 4 73t2(.ot.zsrc
RT DE SPECIALI:TA:TE

in C.L. a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului
nism, Ia nivelul oragului lJicazsi lU

Subsemnatul Luca Vasille. ef Serviciu U.A.T', in cadrurl Primdriei oragului Bicaz, vd
aduc la cunogtinld urmatoarele :

Analizdnd prevederile i 35012001 (privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu
modificarile si completarile ulte oare), conform cdreia este necesara instituirea unei comisii
tehnice de amenaiare a territoriul i si urbanism, care sd funotioneze ca organ consultativ cu
atributii de analiza, expertizare ica si consultanta, in verlerea. sprijinirii primarului oraqului,

Urmarind dezvoltarEa
social 

^a 
oraqului Bicaz;

In conformitate cu orr

nioasa din punct de vedere urbanistic, economic si

ile Legii 2L512001a administratiei Publice Locale, conform
careia C.L. are initiativd si in condiliile legii, in toate problemele de interes local, cu
exceptia celor care sunt date prin
locale sau centrale ;

, in competenta aLtor autoritati, ale administratiei publice

In conformitate cu Dre rile Art 37, alin 1 din legea 350/200I privind Amenajarea
Teritoriului si Urbanismul, cu dificarile si completarile uh.erioare - Comisia tehnica de
amenajare a teritoriului si urbani ca organ consuitativ cu atributii de analiza, expertizare
tehnica si consultanta, care asig
la nivelul orasului Bicaz. in coo,

fundamentarea tehnica a aynztrlui arhitectului sef, se instituie
prrmarulul;

Studiind componenta isiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Llrbanism, la
primarul oraqului Bicaz:nivelul oraqului Bicaz, aprobatd.

Ing. Luca Vasile- Arhitect
Ing. Drdguganu Mihaela-

f,
Consilier Superior in oadlul Compartiment Management

Proi ecte, Achiziyli, Contracte, L,ic ii, Investilii,
Ing. Andriescu Mihai - C ilier I A in cadrul serviciului U.A.T..
Ca secretar al Comisiei de rbanism, propun pe doanura:
Ec. Nem{eanu Albertina __ I pector Asistent in cadrul serviciului U.A.T,

F[!6 de cele ardtate mai consloer ca proiectul iniliat de primarul oragului Eicaz
aprobdrii ?n C.L.incadreazd in prevederiie legale qi fi supus

lntocmit,
Vasile LUCAl)
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