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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
 

HOTĂRÂREA NR. 20
din 29 februarie 2012

 
cu privire la aprobarea emiterii acordului prealabil pentru obiectivul

“Asistenţă tehnică pentru elaborarea studiului de fezabilitate, proiectului tehnic, detaliilor de execuţie şi documentaţiei de atribuire
pentru variantele de ocolire Paşcani, Roman, Câmpulung Moldovenesc şi Vatra Dornei” – Varianta  de ocolire a Municipiului

Câmpulung Moldovenesc
 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 februarie 2012;
                                                                       

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 2453 din 10.02.2012;
- Raportul Direcţiei de urbanism – Compartimetul Planificare urbană şi autorizări din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung

Moldovenesc, înregistrat la nr. 2454 din 10.02.2012;
- Raportul Compartimetului investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 2455 din 10.02.2012;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Prevederile art. 30 din Ordonanţă Guvernului nr. 43 din 28 august 1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare;
- Prevederile Cap. I pct. 1.8. din Normele tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în

zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere, aprobate prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 571/19.12.1997;
- Cererea TRACTEBEL ENGINEERING S.A. înregistrată la nr. 21233 din 20.12.2011;
În temeiul art. 36 alin. (5) lit. “c”, art. 45 alin (2) lit. “e”, art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 

H O T Ă R Ă Ş T E:
 

Art.1.-(1)Se aprobă emiterea acordului prealabil pentru obiectivul “Asistenţă tehnică pentru elaborarea studiului de fezabilitate,
proiectului tehnic, detaliilor de execuţie şi documentaţiei de atribuire pentru variantele de ocolire Paşcani, Roman, Câmpulung Moldovenesc şi Vatra
Dornei” – Varianta de ocolire a Municipiului Câmpulung Moldovenesc.

(2)Se împuterniceşte primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc să semneze acordul prealabil precizat la alin. (1), conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Direcţia de urbanism din cadrul Primăriei, va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 

Ţăran Ion

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mândrilă
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