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 din 31.01.2020 

 

DISPOZIȚIE nr.57 

privind delegarea atribuțiilor pentru întocmirea unei documentațiii PUZ- Proiect Urbanistic Zonal 

”Amenajare spații verzi și modernizare circulații în sat Colonia Bod și zona străzilor Viorelelor și Lalelelor ” 

din sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov, domnului Arhitect Șef - Gheorghe-Paul LAZĂR 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de motivare nr.6204/31.01.2020, întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT; 

▪ art.32 din Ordonanţa pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismului; 

▪ art.25 alin.(1) şi art.47 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

▪ art.2 alin.(2) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările ulterioare; 

▪ HCL nr.70/2019 privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul 

“Sistematizarea satului Colonia Bod-comuna Bod, jud. Brasov”; 

▪ Prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului 

și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, aprobate cu Ordinul 

nr.233/2016; 

▪ Prevederile art. 47 din Hotărârea nr.101/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea 

dreptului de semnătură pentru documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism și a 

Regulamentului referitor la organizarea și funcționarea Registrului Urbaniștilor din România. 

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit .b) și art.199 alin.(1) și alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ: 

 

DISPUNE: 

 

Art.1 Se aprobă întocmirea unei documentațiii PUZ- Proiect Urbanistic Zonal ”Amenajare spații verzi și 

modernizare circulații în sat Colonia Bod și zona străzilor Viorelelor și Lalelelor ” din sat Colonia Bod, comuna 

Bod, județul Brașov, prin delegarea atribuțiilor de serviciu, domnului Gheorghe-Paul LAZĂR. 

Art.2 Se aprobă întocmirea documentațiilor de urbanism, în care sunt prevăzute reglementările care se 

stabilesc în cadrul acestora asupra zonei studiate, respectiv: 
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 a) organizarea reţelei stradale; 

b) organizarea arhitectural-urbanistică în funcţie de caracteristicile structurii urbane; 

c) modul de utilizare a terenurilor; 

d) dezvoltarea infrastructurii edilitare; 

e) statutul juridic şi circulaţia terenurilor; 

Art. 3 Fișa postului persoanei desemnate va fi completată în mod corespunzător. 

Art.4 Cu aducere la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Compartimentului Resurse Umane și 

Arhitectului Șef. 

 

             Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 


