ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
ORAŞ BUZIAŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BUZIAŞ

HOTĂRÂREA NR. 17
DIN 07.09.2016
privind aprobarea temei de proiectare în vederea elaborării unui Plan Urbanistic
Zonal și DALI pentru zona Parcului Buziaş şi zonele adiacente, în vederea scrierii
şi depunerii proiectului: “Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear în
staţiunea Buziaş”
Consiliul Local Oraş Buziaş, jud. Timiş

Având în vedere referatul Serviciului investiţii, urbanism, amenajarea teritoriului,
protecţia mediului, achiziţii publice din cadrul Primăriei Oraş Buziaş, înregistrat cu nr.
12028/2016;
Ţinând seama de raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Buziaş,
prin care se acordă aviz favorabil;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. b), lit. c) şi art. 45 alin. 2 lit. e) şi
alin. 3) , precum şi art. 115 alin. 1, lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă tema de proiectare pentru elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal și
DALI pentru zona Parcului Buziaş şi zonele adiacente, în vederea scrierii şi depunerii
proiectului: “Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear în staţiunea Buziaş” ,
care va cuprinde ca principale investiţii:
crearea/reabilitarea aleilor pietonale, pistelor pentru bicicliști, reabilitarea
trotuarelor;
crearea/reabilitarea/modernizarea/amenajarea spaţiilor verzi şi dotarea cu mobilier
urban (spre ex. foisoare, fantani arteziene, banci );
construirea/modernizarea locurilor de recreare şi popas;
crearea de facilități pentru recreare/agreement pe terenuri amenajate;
instalare Wi-Fi în spațiile publice;
reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere adicenete parcului, inclusiv
utilităţile din corpul drumului;
dezvoltarea iluminatului public;
marcajul pentru traseele turistice, traseele tematice;

alte investiţii ce sunt eligibile potrivit Ghidului Solicitantului Axa 7.1. Sprijinirea
unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen
ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia
regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea
resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în infrastructura de turism), ce vor fi
prevăzute în proiect.
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Primarul Oraşului Buziaş.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituţiei Prefectului – Jud. Timiş;
- Primarului Oraş Buziaş;
- Serviciului contabilitate, buget, impozite şi taxe şi Serviciului investiţii, urbanism,
amenajarea teritoriului, protecţia mediului, achiziţii publice din cadrul Primăriei oraş
Buziaş;
- Serviciului administraţie publică locală din cadrul Primăriei oraş Buziaş,
- Tuturor cetaţenilor, prin afisare la sediul instituţiei .
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