JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MOROENI
HOTARARE
Privind aprobarea incheierii unei conventii intre Consiliul Local al Comunei Moroeni ~i Consiliul
Judetean Dambovita in vederea dezvoltarii durabile a statiunii de interes national zona PadinaPe~tera din comuna Moroeni
Consiliul Local al Comunei Moroeni, judetul Dambovita, intrunit in ~edinta ordinara, astazi,
30 ianuarie 2020
Avand in vedere:
-Adresa Consiliului Judetean Dambovita, nr. 128/DUAT/din 7.01.2020, inregistraUi la nr.
126 din 8.01.2020, prin care se solicita Primariei Comunei Mororeni, avand in vedere H.C.J. nr.
230/16.10.2019 privind asocierea judetului Dambovita cu unitatea administrativ teritoriala Com una Moroeni, prin Consiliul Local al Com\mei Moroeni, in vederea dezvoltarii durabile a
statiunii de interes national zona Padina - Pe~tera din comuna Moroeni, transmiterea unei hotarari
de consiliu local, pentru scopul mentionat, in vederea semnarii unei conventii pentru asigurarea unui
parteneriat tehnic in domeniul autorizarii executarii lucrarilor de constructii, amenajarii teritoriului
~i urbanismului in scopul dezvoltarii coerente ~i durabile a zonei aferente Parcului Natural Bucegi
din comuna Moroeni;
-Referatul de aprobare a proiectului de hotarare intocmit de catre primarul comunei Moroeni,
inregistrat la nr. 753 din 15.01.2020, privind initierea unui proiect de hotarare pentru aprobarea
incheierii unei conventii intre Consiliul Local al Comunei Moroeni ~i Consiliul Judetean
Dambovita in vederea dezvoltarii durabile a statiunii de interes national zona Padina - Pe~tera din
com una Moroeni
-Raportul de specialitate intocmit de catre secretarul comunei Moroeni - inregistrat la nr.
1.101 din 22.01.2020, privind proiectul de hotatare pentru aprobarea incheierii unei conventii intre
Consiliul Local al Comunei Moroeni ~i Consiliul Judetean Dambovita in vederea dezvoltarii
durabile a statiunii de interes national zona Padina - Pe~tera din comuna Moroeni;
-Prevederile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului ~i
urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Prevederile Ordinului ministrului dezvoltarii regionale ~i turismului nr. 2701/2010 pentru
aprobarea Metodologiei de informare ~i consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului ~i de urbanism, cu modificarile ~i completarile
ulterioare;
-Prevederile art. 6 alin. (3) din Anexa la HCL Moroeni nr. 56 din 10.12.2014 privind
aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului in elaborarea/revizuirea
Planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului initiate sau aflate In competenta de aprobare a
ConsiliuluiLocal al Comunei Moroeni,judetul Dambovita;
-Rapoartele de avizare favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Comunei Moroeni;
-Prevederile art. 129 alin. (2) lit.e), alin. (9) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
In temeiul art. 139 alin. (3) lit. f) ~i art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare,

•

HOTARA~TE:
Art. 1
Se aproba incheierea unei conventii intre Consiliul Local al Comunei Moroeni ~i Consiliul
Judetean Dambovita in vederea dezvoltarii durabile a statiunii de interes national zona Padina Pe~tera din comuna Moroeni, conform modelului anexa la prezenta.
Art. 2
Se mandateaza Primarul Comunei Moro6-ni cu incheierea Conventiei Consiliul Local al
Comunei Moroeni ~i Consiliul Judetean Dambovita.
Art. 3
Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga primarul comunei Moroeni, iar
secretarul comunei se obliga sa comunice prezenta Institutiei Prefectului - Judetul Dambovita, in cel
mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii ~i sa 0 aduca la cuno~tinta publica in cel mult 5 zile de la
data comunicarii oficiale catre prefect.

AzA,
Claudiu George

Nr.7
Moroeni: 30.01.2020
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Anexa la HCL Moroeni nr. 7/30.01.2020

ROMANIA

ROMANIA

JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA
PRE~EDINTE
Nr. . . . . . . . / ... 02.2020

JUDETUL DAMBOVITA
COMUNA MOROENI
PRIMAR
Nr. . . . . . . . / ... 02.2020

CONVENTIE
incheiata in vederea asigurarii parteneriatului tehnic in domeniul autorizarii executarii
construqiilor, amenajarii teritoriului ~i urbanismului, in scopul dezvoltarii coerente ~i
durabile a zonei aferente Parcului Na.!ural Bucegi din comuna Moroeni

Prezenta conventie se incheie intre :

Pre,edintele Consiliului Judetean Dambovita, domnul dr. Jr. Alexandru OPREA,
pe de 0 parte,

Primarul comunei

,i
Moroeni, domnul prof. Mihai Laurentiu MORARU, pe de alta

parte,

I.Scopul conventiei:
Art. 1
Scopul prezentei conventii este reprezentat de necesitatea cre~terii nivelului de
competenta tehnica in domeniul autorizarii executarii construqiilor, amenajarii teritoriului ~i
urbanismului in scopul dezvoltarii coerente !?j-.;durabile a zonei aferente Parcului Natural
Bucegi din comuna Moroeni.
Pentru realizarea scopului conventiei se instituie un parteneriat tehnic intre Consiliul
Judetean Dambovita - prin structurile de specialitate constituite la vivelul acestuia ~i
autoritatea administratiei publice locale.

II.Obiectul conventiei:
Art. 2
Obiectul conventiei il constituie:
-colaborarea in procesul de informare l?i consultare a publicului cu pnvlre la
elaborarea sau reviziurea Planului Urbanistic Zonal Pad ina - Pel?tera, in conformitate cu
prevederile din Metodologia de informare ~i consultare a publicului cu privire la elaborarea
sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului ~i de urbanism Metodologiei de
informare ~i consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului ~i de urbanism, aprobata prin Ordinul nr. 2701/2010 al ministrului
dezvoltarii regionale ~i turismului.
1I1.0bligatiile partilor:
Art. 3
Partile vor respecta prevederile, termenii, conditiile, procedurile, termenele
formularele prevazute de:
-Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului ~i urbanismul, cu modifidkile
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l?i
~i

completarile ulterioare;
-Ordinul ministrului dezvoltarii regionale ~i locuintei nr. 839/2009, pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii, cu modifidkile ~i complet~kile ulterioare;
-Hotararea Consiliului Local al Comunei Moroeni nr. 56 din 10.12.2014 privind
aprobarea
REGULAMENTULUI
LOCAL
referitor
la
implicarea
publicului
in
elaborarea/revizuirea Planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului initiate sau aflate in
competenta de aprobare a Consiliului Local al Comunei Moroeni, judetul Dambovita, precum ~i
obligatiile partilor, cu caracter general, de a respecta legislatia in domeniul amenajarii
teritoriului ~i urbanismului, precum ~i in domeniul autorizarii executarii lucrarilor de
construqii ~i ale Planului Urbanistic General al comunei Moroeni
-Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic General.

IV.Durata conventiei:
Art. 4
Prezenta conventie intra in vigoare la data semnarii de catre parti.
Conventia i~i inceteaza aplicabilitatea la data aprobarii noilor actualizari ale Planului
Urbanistic Zonal Padina - Pe~tera, sau la data denuntarii uneia dintre parti.

V.Dispozitii finale:
Art.S
Prezenta conventie s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI JUDETEAN DAMBOVITA,

PRIMARUL COMUNEI
MOROENI

dr. Jr. Alexandru OPREA

prof. Mihai Laurentiu MORARU

Arhitect - ~ef
Direqia Urbanism, Amenajarea Teritoriului
Art. Teodor Mihai Bate
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