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DISPOZIȚIE nr.198
privind desemnarea responsabilului din partea UAT Comuna Bod care să facă parte din grupul de lucru cu rol
consultativ constituit pentru actualizarea P.A.T.J. Brașov
PRIMARUL COMUNEI BOD
Având în vedere:
▪ Proiectul de dispoziție nr.21863/09.08.2021, întocmit de Daniela-Laura AXENIE, Secretar general UAT;
▪ Referatul de motivare nr. 21861/09.08.2021, întocmit de Maria SPANACHE, inspector Urbanism;
▪ Prevederile art. 15 din Ordin nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare
a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism,
cu modificările și completările ulterioare;
▪ Prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și
completările ulterioare;
▪ Prevederile Ordinului nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor
de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;
▪ prevederilor art.129 alin.(3) lit.a), art.139 alin.(3) lit.i) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative,
În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.b) si art.199 alin.(1) si alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ.
DISPUNE:
ART.1 Începând cu data prezentei dispoziții, se desemnează domnul Gheorghe-Paul LAZĂR, Arhitect-Șef,
responsabil din partea UAT Comuna Bod care să facă parte din grupul de lucru cu rol consultativ constituit
pentru actualizarea P.A.T.J. Brașov.
ART.2 Persoana nominalizată la art.1/Responsabilul numit la art.1 va avea următoarele atribuții: participă la
redactarea elementelor, temelor ce se includ în documentația (caiet de sarcini, contract) necesară atribuirii
serviciilor de actualizare a P.A.T.J. Brașov privind obiectivele principale, aspectele și prevederile principale ce
urmează a fi abordate, precum și la stabilirea procedurilor specifice de informare și consultare a publicului pe
parcursul actualizării P.A.T.J. Brașov (Calendarul de informare și consultare a publicului pe parcursul actualizării
P.A.T.J. Brașov în conformitate cu Regulamentul local aprobat cu HCJ Brașov nr.469/09.11.2011).
ART. 3 Prevederile prezentei dispoziții vor completa atribuțiile și sarcinile de serviciu prevăzute în fișa de post
a funcționarului public nominalizat în prezenta dispoziție.
ART.4 Începând cu data prezentei, orice alta dispoziție contrară își încetează aplicabilitatea.
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DIFUZARE:
1 exemplar - Instituția Prefectului
1 exemplar - Colecție
1 exemplar - Primar
1 exemplar – Compartimentul Urbanism
1 exemplar – C.J. Brașov
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Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene nr.679/2016
în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile
prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei comunei Bod.
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ART.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează persoana numită la art.1 din prezenta
dispoziție și Compartimentul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate.

PRIMAR,
Sergiu ARSENE

Vizat pentru legalitate,
Secretar general UAT,
Daniela-Laura AXENIE

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DIFUZARE:
1 exemplar - Instituția Prefectului
1 exemplar - Colecție
1 exemplar - Primar
1 exemplar – Compartimentul Urbanism
1 exemplar – C.J. Brașov
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene nr.679/2016
în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile
prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei comunei Bod.
P a g i n a 2|2

