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HOTĂRÂREA  Nr. 15 / 27.03.2019 

privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. – CONSTRUIRE CLĂDIRE UNITATE ECONOMICĂ 
APAN .   

 
Consiliul Local al comunei Apa, judeţul Satu Mare, 
Întrunit în şedinţă ordinară în data de 27.03.2019, 
Având în vedere :  

- expunerea de motive al primarului comunei Apa nr.376 /22.03.2019,   
 - raportul de specialitate nr.377 /22.03.2019; 
- Avizul favorabil al Consiliului Județean Satu Mare - Arhitect Şef nr.3/ 21.03.2019, 
- 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 - CONSTRUIRE CLĂDIRE UNITATE 
ECONOMICĂ APAN .   întocmită de SIGMA PROIECT S.A. în conformitate cu proiectul nr.2-
7463-00.2018 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: 9,  Nr.consilieri absenţi: 2, Voturi ,,pentru,,: 9,  Voturi ,,împotrivă,,: 0, 

Abţineri: 0. 

 
 
Președinte de ședință                                                              
      Rusu Viorel       Contrasemnează 
     Secretar UAT 
         Moldovan Vasile 

 


