ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRITA-NASAUD
MUNICIPIUL BISTRITA
CONSILIUL LOCAL

Hotărârea nr. 101
PRIVIND STABILIREA UNOR MĂSURI PENTRU REALIZAREA REŢELELOR
EDILITARE ÎN MUNICIPIUL BISTRIŢA, ÎN APLICAREA PREVEDERILOR
HOTĂRÂRII NR.490/2011 A GUVERNULUI ROMÂNIEI PRIVIND
COMPLETAREA REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM APROBAT
PRIN HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR.525/1996

Consiliul local al municipiului Bistriţa întrunit în şedinţa ordinară în data de
30.06.2011 având în vedere:
Expunerea de motive nr.40.328/30.05.2011 a Primarului municipiului Bistriţa
Raportul nr.40.328/30.05.2011 al Arhitectului Şef
Raportul favorabil nr.40.328/28.06.2011 al Comisiei juridice şi administraţie
publică locală
Raportul favorabil nr.40.328/29.06.2011 al Comisiei pentru dezvoltare urbană
Procesul verbal de afişare nr 40670/30.05.2011
Anunţul nr.40672/30.05.2011 privind aducerea la cunoştinţă publică a proiectului
de hotărâre
prevederile Hotărârii nr.43/30.03.2004 a Consiliului local al municipiului Bistriţa
privind aprobarea documentaţiei de urbanism "Actualizare Plan Urbanistic
General al municipiului Bistriţa" şi a Regulamentului local de urbanism
prevederile Hotărârii nr. 73/07.04.2009 a Consiliului local al municipiului Bistriţa
privind aprobarea documentaţiei de urbanism pentru centrul istoric al municipiului
Bistriţa – Plan Urbanistic Zonal „Zona construită protejată” şi a Regulamentului
local afferent Beneficiar: Primăria municipiului Bistriţa în conformitate cu:

prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
republicată cu modificările ulterioare
prevederile Hotărârii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului
general de urbanism republicată cu modificările şi completările ulterioare
prevederile Legii nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
naţional - Secţiunea a III-a – zone protejate prevederile Legii nr.350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare
prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
public
prevederile Hotărârii nr.490/2011 a Guvernului României privind completarea
Regulamentului general de urbanism aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.525/1996 în temeiul art.36 alin.2 lit."b" alin.4 lit."e" şi art. 45 alin. 2 lit.”e” din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:

ART.1. – Amplasarea reţelelor de alimentare cu apă, canalizare, energie
electrică, gaze naturale, termice, de telecomunicaţii, de transport date, precum şi
alte instalaţii sau construcţii de acest gen, se va face subteran, conform
prevederilor Hotărârii nr.490/2011 a Guvernului României şi cu respectarea
reglementărilor tehnice în domeniu.
ART.2. – Montarea echipamentelor tehnice aferente reţelelor menţionate la
art.1 se vor executa subteran sau după caz în incinte sau în nişele construcţiilor
fără afectarea circulaţiei publice.
ART.3. –La realizarea subterană a reţelelor edilitare se vor prevedea
obligatoriu, în proiect, sisteme de identificare nedistructive pentru reperarea
operativă a poziţiei reţelelor edilitare în plan orizontal şi vertical, în scopul
executării lucrărilor de intervenţie.
ART.4. – Se interzice montarea supraterană, pe domeniul public a
echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă,
energie electrică, termoficare, gaze naturale, telecomunicaţii, de transport date,
transport în comun, a automatelor pentru semnalizarea rutieră şi altele
asemenea.
ART.5. –Se interzice amplasarea reţelelor edilitare de energie electrică,
telecomunicaţii, de transport date, gaze naturale, energie termică pe elementele
de faţadă ale imobilelor, pe stâlpii de iluminat public şi pe plantaţiile de
aliniament.
ART.6. –Toate reţelele edilitare se vor executa de către investitori înainte
sau concomitent cu lucrările de realizare /extindere/modernizare/reabilitare a
reţelei stradale.

ART.7. –Toate unităţile deţinătoare de utilităţi îşi vor corela lucrările de
realizare /extindere/modernizare/reabilitare a reţelelor cu proiectele de investiţii şi
programul anual/multianual al administraţiei publice locale.
ART.8. (1)– Toate reţelele utilitare supraterane de energie electrică, gaze
naturale, termoficare, telecomunicaţii existente din zona construită protejată a
municipiului Bistriţa, respectiv pe străzile Gh. Şincai, Titulescu, Liviu Rebreanu,
Dornei, Piaţa Centrală, Piaţa Unirii, Piaţa Mică precum şi pasajele din centrul
istoric vor fi dezafectate şi amplasate subteran de către deţinătorii acestora în
termen de 3 ani de la data adoptării prezentei hotărâri.
(2) – Echipamentele tehnice aferente reţelelor de la alin.1 se vor
executa subteran, în incinte, ganguri de acces sau în nişele construcţiilor pentru
a nu afecta circulaţia publică, pe bază de proiecte avizate de Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional, de către deţinătorii acestora.
ART.9. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi preluate în Regulamentul
aferent Planului Urbanistic General al municipiului Bistriţa, aflat în curs de
elaborare şi care va fi supus aprobării consiliului local ulterior.
ART.10. –Primarul municipiului Bistriţa, prinArhitectul şef, Serviciul
Urbanism, Serviciul monumente Istorice, Direcţia tehnică, Direcţia Patrimoniu,
Direcţia de Servicii Publice Bistriţa, Poliţia locală a municipiului Bistriţa şi
deţinătorii de utilităţiva aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.
ART.11. – Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al
municipiului Bistriţa în şedinţa ordinară, cu respectarea art.45 alin.2, lit.„e” din
Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
respectiv cu un număr de 20 voturi „pentru”, din 20 consilieri prezenţi.
ART.12. – Compartimentul pregătire documente, contencios va comunica
prezenta hotărâre:
- Direcţiei Arhitectură şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Poliţiei Locale a municipiului Bistriţa;
- Direcţiei de Servicii Publice Bistriţa;
- Domnului Ruşti Mihai, Şef serviciu Relaţii publice, comunicare;
- Primarului municipiului Bistriţa;
- Instituţiei Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.
Adoptată la data de: 30/06/2011.
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