PROIECT

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL

Privind stabilirea unor măsuri pentru amenajarea Pădurii Codrișor din municipiul Bistriţa
ca zonă de agrement „Pădure-Parc Codrișor”

Consiliul local al municipiului Bistriţa întrunit în sedinţa ordinară în data de .............

Având în vedere:
Adresa nr. ....... a solicitantului înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa
sub numărul ..........................
Expunerea de motive nr.

a Asociaţiei BISTRIŢA CIVICĂ

Raportul nr. ....................... al Arhitectului șef
Raportul nr. ....................... al Direcţiei Administraţie Publică Juridic
Raportul nr. ........................ al Comisiei pentru dezvoltare urbană
Raportul nr. ....................... al Comisiei juridică și administraţie publică locală

În conformitate cu:
Prevederile art.25 alin 1
Art.47 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului cu
modificările și completările ulterioare
Prevederile art. 71 alin 1 din OUG nr.195/2005 aprobată de Legea nr.265/2006
În temeiul art. 36 alin 2 lit. „b” și „d” alin 6 lit.”a”
Art.45 alin 2 lit.”e” și alin 6
Art. 109, Art.110 și art.111 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001
republicată cu modificările și completările ulterioare

Hotărăște
Art.1. Se aprobă amenajarea pădurii Codrișor din municipiul Bistriţa ca zonă de
agrement „Pădure-parc Codrișor” pe suprafaţa de 37,4 ha.
Art.2. La prima rectificare bugetară se vor cuprinde în bugetul municipiului Bistriţa pentru anul 2015 sumele necesare actualizării Planurilor Urbanistice Zonale

„Zona Codrișor Etapa I-a și a II-a” care au fost aprobate prin Hotărârile Consiliului
Local nr.164/2006 și nr.5/2010.
Art.3. Primarul municipiului Bistriţa , prin Arhitectul șef – Serviciul de urbanism și
Direcţia economică va aduce la îndeplinire această hotărâre astfel încât
Planul Urbanistic Zonal să fie supus dezbaterii Consiliului local până cel mai
târziu la 31.03.2016.
Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al municipiului
Bistriţa, în ședinţa ordinară, cu respectarea art.45, alin 2, lit.”e” din Legea 215/2001
republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cu un număr de .....
voturi „pentru”,....... voturi „împotrivă” și ....... „abţineri”, din ....... consilieri prezenţi.
Art.5. Compartimentul pregătire documente va comunica prezenta hotărâre:
- Direcţia economică;
- Arhitectului șef;
- Serviciului Urbanism;
- Asociaţiei BISTRIŢA CIVICĂ;
- Primarului municipiului Bistriţa;
- Instituţiei Prefectului – judeţul Bistriţa-Năsăud;

PROIECT DE HOTĂRÂRE INIŢIAT DE
Asociaţia BISTRIŢA CIVICĂ
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