
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APA 
      ________________________________________________________________________ 

 
 HOTĂRÂREA  Nr. 38 / 30.10.2018 

privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. – AMENAJARE PENSIUNE AGROTURISTICĂ , APA, 
NR.424, JUDEȚ SATU MARE.   

 
Consiliul Local al comunei Apa, judeţul Satu Mare, 
Întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.10.2018, 
Având în vedere :  

- expunerea de motive al primarului comunei Apa nr.1309 /11.10.2018,   
 - raportul de specialitate nr.1310 /11.10.2018; 
- Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr.14 / 05.10.2018, 
- prevederilor art. 35 alin. (1), art.37 alin.(1) şi alineatele 1^1, 1^3 şi ale art.47^1 din Legea 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism cu modificările şi completările 
ulterioare,   
-  prevederile art.2, alin2 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederile art. 45, alin. (1), coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea 
215/200l privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
Adoptă prezenta 

H O T Ă R Ă R E: 
 Art.1. Se aprobă documentaţia : Plan Urbanistic Zonal - AMENAJARE PENSIUNE 
AGROTURISTICĂ , APA, NR.424, JUDEȚ SATU MARE,  întocmită de SC Smart Arhinova 
Studio SRL în conformitate cu proiectul nr.35/2018 şi documentele anexate. 
 Art.2. Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate de 5 ani de la aducerea la 
cunoştinţă publică. 
 Art.3. După aprobare , în vederea efectuării modificărilor în evidenţele cadastrale, se va 
transmite la O.C.P.I. Satu Mare documentaţia prevăzută de normele specifice. 
 Art.4. Cu ducere la îndeplinirer a prezentei se încredinţează Primarul comunei Apa. 
 Art.5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei în termenul 
prevăzut de lege, primarulu comunmei Apa, Instituţiei Prefectului – Judeţul Satu Mare şi se va 
aduce la cunoştinţă publică. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea  prevederilor art.45, respectiv ale 
art.98 din Legea nr.215/2001, republicata cu modificările şi completarile ulterioare. Nr. 

consilieri în funcţie: 11,  Nr. consilieri prezenţi: 8,  Nr.consilieri absenţi: 3, Voturi pentru: 8,  

Voturi împotrivă: 0, Abţineri: 0. 

Președinte de ședință                                                              
Blaga Luminița-Gabriela      Contrasemnează 
     Secretar UAT 
         Moldovan Vasile 

 



PRIMARUL COMUNEI APA 

JUDEŢUL SATU MARE 

Nr.1309 din 11.10.2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei P.U.Z. – AMENAJARE PENSIUNE 
AGROTURISTICĂ , APA, NR.424, JUDEȚ SATU MARE.  
 

  

 Urmare a cererii depusă de Anițaș Ioan-Cristian PFA înregistrată la nr.1289/08.10.2018 
prin care solicit consiliului local aprobarea documentației PUZ - AMENAJARE PENSIUNE 
AGROTURISTICĂ , APA, NR.424, JUDEȚ SATU MARE. , precum și a Avizului nr. 
14/05.10.2018 emis de Consiliul Județean Satu Mare – Arhitect șef. 
 
 Avînd în vedere prevederile legale , propun consiliului local aprobarea acestui PUZ. 

 

 

  În temeiul prevederilor art.44 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliilor locale şi ale art.45, alin.6 din Legea nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 
 

INIŢIEZ: 
 Proiectul de hotărâre mai sus amintit. 

Primar 
 

Trandafir Vasile-Radu 
 

 

 

 

 

 

  



 

PRIMĂRIA COMUNEI APA 

Compartumentul juridic şi resurse umane 

Nr.1310  din  11.10.2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei P.U.Z. – AMENAJARE PENSIUNE 
AGROTURISTICĂ , APA, NR.424, JUDEȚ SATU MARE.  
 
 În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art.37 alin.(1) şi alineatele 1^1, 1^3 şi ale 
art.47^1 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism cu modificările şi 
completările ulterioare,  prevederile art.2, alin2 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
aprobarea acestui proiect de hotărâre. 
 Realizarea acestei investiţii este foarte oportună pentru comunitatea noastră şi 
sperăm că finanţarea acestei investiţii, să fie aprobată prin PNDL 2.  

 

 în temeiul prevederilor art. 44 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

PROPUN: 

adoptarea proiectului de hotărâre  mai sus amintit. 
 
  

 

 

Consilier juridic 

Mureşan Adriana-Maria 

 

 

 

 



ROMANIA 
JUDETUL SATU-MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  APA 

COMISIA  II 
 

RAPORTUL  COMISIEI  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei P.U.Z. – AMENAJARE PENSIUNE 
AGROTURISTICĂ , APA, NR.424, JUDEȚ SATU MARE.  
 
 Comisia de specialitate din domeniul: agricultură; amenajarea teritoriului si urbanism; 
muncă şi protectie socială;; numita Comisia II, de  pe lângă Consiliul Local al comunei APA. 
 Privind spre avizare : 

- proiectul de hotarare mai sus amintit , 
- raportul compartimentului de resort, 

Analizand documentele prezentate,  în temeiul art.45 si art.54, alin.4, din Legea nr.215/2001, 
republicata, cu modificările şi completările ulterioare, privind administratia publica locala, 
Comisia acorda  

AVIZ FAVORABIL 

 

Documentelor prezentate si propune prezentarea lor, în plenul consiliului local, spre dezbatere şi 
analiză în vederea adoptării hotararii de aprobare. 
 
 

APA la data ________.2018  
 

 
COMISIA 

 

Hotea Vasile-Octavian _______________________________ 

 

Cădar Andrei   ______________________________________                                   

 

Gulyas Vasile _________________________________________________                                 

 
 

 

 


