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Nr. 1543 din 16.03.2018
EXPUNERE DE MOT IVE
referitor la : aprobare întocmire documentație tehnico – economică pentru
obiectivul de investiții
,, Sistematizare și modernizare domeniul public,,
Sistematizarea teritoriului este o activitate care urmărește reglementarea utilizării
teritoriului într-un mod eficient.
Pentru a păstra identitatea locală, viitoarele proiecte de sistematizare urmează să
îmbine în mod armonios tradiţia urbanistică, incluzând reperele de patrimoniu cu
cerinţele moderne.
În acelaşi plan de priorităţi sunt înscrise şi problemele de protecţie a mediului, în
conformitate cu standardele europene, amenajarea şi întreţinerea a noi spaţii verzi şi
crearea locurilor de joacă pentru copii şi a spaţiilor de recreere pentru toţi cetăţenii
comunei Fărcașele.
Administrația locală, va crea cadrul legal necesar demarării unor proiecte
necesare reabilitării, modernizării şi utilizării lor în folosul comunităţii locale pentru
crearea unor condiţii mai bune şi o dezvoltare durabilă a localității.
Sistematizarea teritoriului cuprinde următoarele discipline:









Arhitectura
Gospodărirea mediului înconjurător
Gospodărirea apelor
Arhitectura peisagistică
Planificarea regională
Dezvoltarea sustenabilă
Planificarea transporturilor
Sistematizarea urbană
Din aceste considerente, luând în calcul și prevederile art.45 alin.(6) din Legea
nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind
aprobarea conținutului – cadru al documentației tehnico – economice aferente investițiilor
publice, consider că trebuie luate toate măsurile necesare în vederea creării premiselor
necesare demarării procedurilor de achiziție a documentațiilor tehnico-economice.
Dat fiind cele menţionate, propun Consiliului Local al Comunei Fărcașele să
analizeze şi să aprobe prezentul proiect de hotărâre în forma prezentată.
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