
Proiect nr. 7
Aviz comisia de Urbanism

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
ORA$UL BICAZ

CONSILruL LOCAI,

HOTARARE
privind prelungirea valabilit5lii Planului Urbanistic General al oraqului Bicaz

Consiliul local al oragului Bicaz jude{ul Neamf ;
in conformitate cu prevederile art. arl. 46 alin.1"3 din Legea nr.35012001 privind amenajarea

teritoriului Ei urbanismul cu modificdrile Ei completdrile ulterioare;
Ydzdnd R.eferatul de aprobare inregistrat sub nr €q fr din 4. 0L20Ig prin care primarul

oraEului Brcaz" domnul Nicolae Sdldgean, propune prelungirea ,rataUititalii Planului Urbanistic
General al orasului Bicaz:

Examin6nd raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului inregistrat sub nr. 6b 7 din$lOt.20lg prin care se susline proiectul de hotarare iniliat;

Constatdnd cd a fost indeplinita conditia initrierii demersurilor de elaborare a planului
urbanistic general inainte de expirarea termenului de valabilitate.

Analiz6nd stadiul lucrdrilor de elaborare a noului Plan Urbanistic General qi constatdnd c6
lr"rcrdrile efectuate de firma cdreia i s-a incredinlat contractul de achizilie publicd pentru elaborarea
documenta{iei urbanistice PUG oraEul Bicaz, nu sunt incd finalizate.

Lu6nd act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate, ale Consiliului Local;
in temeiul aft.45 alin.(2), 9i ale art.l 15 alin.(l) lit.b) din Legea nr. 21512001privind

administralia publicd locald, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

HOTARA$TE

Art. l. Prelungeqte valabilitatea Planului Urbanistic General al oragului BicazpdnS la intrarea
in vigoare a noului Plan Urbanistic General.

Art,2, Primarul oraqului Bicaz, prin aparatul sdu de
prezenta hotdrdre.

Art. 3. Prin grlja secretarului oragului, hotd.rdrea
autoritAtilor interesate.

INITIATOR
PRIMAR

Nicolae S,A.L

Re tl./p ro ces at S. I/5. L.
I ex. Dos: I / A /4 (Sedinye Consiliul Local)

specialitate, va duce la indeplinire

se va comunica persoanelor Ei



Nr. 608 din 2L.0L,2019

REFERAT DE APROBARE

privind prbrungirea termenului de varabilitate al planurui urbanistic General al oraqului Bicaz

NICOLAE SAt ACBAN, primar al oraqului Bt'caz;

.Ydzdidreferatulnr,|3696din27,12.2018,intocmitdec6tre$efulserviciuluiUrbanismqi
Amenajarea Teritoriului - Luca Vasile, p,in ,u,.-'. specifica faptul ca valabilitatea Planului

urbanistic General al oragutui n icaz, vaexpira la-data ie 30.12,2018, in conformitate cu H'c'L'

il if"tiXJ*i3;i3lt"r.G. nr. 51 din 21.06.2018, care modincd Legea 3s0/2001 - privind

Amenajarea Teritoriului 9i Urbanismul qi prorogarea unor termene, att. 46, alin (1^3), prin care se

specifica c6: o,Termenul d. ;;l"bilitate a ptanutui urbanistic General se prelungeqte' pe bazd de

hot'rdre a consiliului t-o"utl- consiliul Gene ral al Municipiului Bucureqti, pand la intrarea in

vigoare a noului plan urbanir,i. g"r"r"r, cu. condilia inilierii aemersurilor de elaborarelactua\zare

a planrrt.riurbanistic g"n..u1lnuiitt. a. expirarea iermenului de valabi1itate"'

ProPun Consiliului
Planului Uibanistic GF Ala

Local adoptarea unei hot[rdri in sensul prelungirii termenului de valabilitate al

J oruEufui 
'Bi"ur,pdnd la intrarea in vigoare a noului PUG'

PRIMAR'
Nicolae SAT,ACBa

2L.01.20L9



Nr. 609 /27.07.2019

RAPORT DE SPECIALITATE I II

privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al oraqului Bicaz

Subsemnatul Luca Vasile, Sef Serviciu U.A.T. in cadrul Primdriei oraqului Bicaz, vd aduc la
cunogtinld urmdtoarele :

- LuAnd in considerare prevederile H.C.L. nr. 183 din 16.12.2015, prin care se specifica faptul cd
valabilitatea Planului Urbanistic General al oraEului Bicaz,va expira la data de 30.I2.20Ig,-

- Jindnd cont cd incetarea termenului de valabilitate al PUG-ului ora;ului Bicaz, poate afecta
activitatea care se desfrsoar[ in cadrul Serviciului UAT,
. . in baza prevederilor O.U.G. nr. 51 din 21.06.2018, care modificd Legea 35012001 - privind

Amenaiarea Teritoriului_qi Urbanisrnul ;i prorogarea unor termene, art. 46, alin(1"a), prin care se speeificd
c6: "Termenul de valabilitate a Planului Urbanistic General se prelunge$te, pe bazd, d,e hot6rdre a Consiliului
local/ Consiliul General al Municipiului Bucuregti, pdnd la lntrare-a i,r'uigou." a noului plan urbanistic
general, cu condilia inilierii dernersurilor de elaboraielactualizare a planului urbanistic general inainte de
expirarea termenului de valabilitate".

Fa[d de cele precizate ntai sus, consider cd proiectul iniliat de Primarul oragului Bicazse incadreazd
in prevederile legale qi poate fi supus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului Local.

Intocmit,
ing. Vasile LUCA


