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H O T Ă R Â R E A  Nr. 41/02.11.2021 

privind darea în folosinţă a suprafeței de 3.000mp teren intravilan și dreptul 

de a dispune în mod gratuit pentru organizare de șantier, în vederea execuției 

lucrărilor POIM-SB-CL-05 „Extinderea sistemului de alimentare cu apă 

Carei către Tiream/Ghenci şi a sistemului de canalizare din clusterul Carei” 

 

Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

02.11.2021. 

Având în vedere proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2985/21.10.2021 

inițiat în baza referatului de aprobare al primarului Comunei Tiream nr. 

2986/21.10.2021, însoțit de raportul de specialitate al compartimentului de resort  nr. 

2987/21.10.2021 și de avizele de aprobare ale  comisiilor de specialitate  din cardrul 

Consiliului local al comunei Tiream;       

Analizând cererea societății comerciale STRUCTURE GOGAN SRL, cu 

sediul in mun. Satu Mare, str. Grigore Ureche, nr .25, CUI R023874557, 

J30/708/2008, reprezentată legal de dl. Sorin Gogan - Administrator, în calitate de 

Antreprenor în Contractul POIM-SB-CL-05 „Extinderea sistemului de alimentare 

cu apă Carei către Tiream/Ghenci şi a sistemului de canalizare din clusterul Carei”; 

           Ținând cont de prevederile: 

- Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;  

- Legii nr. 51/2006 privind serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

-  art. 129 alin. (1), alin.(2), lit. c) şi alin. (7) lit. n) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (3), lit. g) și a prevederilor art. 196, alin. 

(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

  CONSILIUL  LOCAL  TIREAM 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. l - Se aprobă darea în folosinţă pe termen de 3 ani și dreptul de a dispune 

în mod gratuit către S.C. STRUCTURE GOGAN S.R.L., a unei suprafeţe de 3.000 
mp teren intravilan, înscris în CF. nr. 100640 Tiream, pentru organizarea de şantier 
la investiţia POIM-SB-CL-05 „Extinderea sistemului de alimentare cu apă Carei 
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către Tiream/Ghenci şi a sistemului de canalizare din clusterul Carei. 
Art. 2 - Predarea - primirea terenului va fi făcută în baza unui proces - verbal 

încheiat între părţi, respectiv în baza unui Plan de amlasament si delimitate a 
imobilului – anexă la prezenta, iar la terminarea lucrărilor, terenul va fi adus la forma 
și starea iniţială. 

Art. 3. - Primarul comunei Tiream, prin compartimentele de specialitate va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului  general 

al comunei Tiream, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Tiream, 

Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, S.C. STRUCTURE GOGAN S.R.L., se 

publică pe  site-ul : www.tiream.ro  şi  prin afişare la avizierul Primăriei. 

 

                                          Tiream, la 02.11.2021 

 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              Contrasemnează, 

             Consilier local: Budai Csaba                              Secretar general UAT 

              cj. Candid Humă 
 

 

 

 

 

 

 

 

          Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (3), lit. g) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Total consilieri în funcţie: 11;  Nr. total consilierilor prezenţi: 11; Nr. total al consilierilor 

absenţi: 0 ;  Voturi pentru: 11 ; Voturi împotrivă: 0 ;  Abţineri: 0 ; 
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