ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ

HOTĂRÂREA nr. 53/2017

privind aprobarea documentației Planului Urbanistic Zonal
„CONSTRUIRE CENTRU DE ÎNGRIJIRE A PERSOANELOR VÂRSTNICE P-P+M
ÎN LOCALITATEA VETIȘ NR. 261, JUD. SATU MARE”
Luând act de cererea SC Vlad Tex SRL Satu Mare, în calitate de beneficiar, înregistrată la
primăria comunie Vetiș sub nr.5035/2017, Proiectul de hotărâre, de Expunerea de motive a
primarului comunie Vetiș în calitate de iniţiator, de Raportul de specialitate şi de Raportul
Comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Vetiș,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, r2, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile:
- art. 25 alin. (1), art. 37 alin.( 1), (1^1) - (1^3) și art 47 din Legea nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,
- art. 2 alin. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările ulterioare,
În temeiul prevederilor:
- art. 36 alin. (5) lit.c), alin. (6) lit.a) pct. 11 şi art. 45 alin.(2) lit.e) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul local al comunei Vetiș întrunit în şedinţă extraordinară în data de 11.10.2017,
adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1 Se aprobă documentaţia Planul Urbanistic Zonal - Construire Centru de îngrijire a
persoanelor vârstnice P-P+M în localitatea Vetiș nr. 261, jud. Satu Mare, întocmit de SC ARHING
SRL Satu Mare, în conformitate cu proiectul nr. 06/2017 şi în conformitate cu anexele I - VI,
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate 2 ani de la data aducerii la
cunoştinţă publică.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei Vetiș şi Biroul
de specialitate din subordine.
Art.4 Prezenta documentaţie se comunică prin intermediul secretarului comunei Vetiș
beneficiarului SC Vlad Tex SRL Satu Mare, primarului comunei Vetiș, Instituţiei Prefectului
judeţului Satu Mare şi se aduce la cunoştinţă publică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CHIRILĂ NICOLAE-ALEXANDRU

Contrasemnez,
SECRETAR
ANCA-MARIA POP

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 republicată,
modificată şi completată.
Nr. total al consilierilor în funcţie-15, Nr. total al consilierilor prezenţi-13 , Nr. total al consilierilor absenţi- 2,Voturi pentru-13Voturi
împotrivă- 0 Abţineri-0

