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PROIECT  DE  HOTĂRÂRE                                                                            
 privind aprobarea documentaţiei PUZ (Planul Urbanistic Zonal ) pentru construire 

„GOSPODĂRIE DE APĂ NOUĂ ÎN UAT TIREAM, JUD. SATU MARE” ,  
 

Amplasamnet :  UAT.TIREAM – localitatea Tiream 

 Consiliul local al comunei  Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de  ……  
02.2018.  Având în vedere  cererea depusă de către S.C. APASERV Satu Mare  S.A, prin 
reprezentantul legal  Stegerean  Danuţiu , înregistrată la Primăria comunei Tiream, sub  
nr.529  din 07.03.2017,  în calitate de investitor,                                                                                                                                         
 Văzând  Avizului Favorabil al Arhitectului şef nr.  1/26.06.2017,                                           
 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,                                                
 În conformitate cu prevederile:                                                                                                                                     
 -  art. 25 alin (1), art. 37 alin (1) şi alineatele (1^1 ) - (1^3), art. 47  şi  art. 471 din Legea 
nr. 350/2001  privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată;                                                                                           
 -  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, art. 45 alin.(2), lit.e) 
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare, 

H O T Ă R Â Ş T E :  

 Art.1. -  Se aprobă documentaţia  : PUZ (Planul Urbanistic Zonal) pentru construire  
 „GOSPODĂRIE DE APĂ NOUĂ ÎN UAT TIREAM, JUD. SATU MARE” Amplasament:  UAT 
Tiream  - localitatea Tiream, întocmit de : SC Sigma Proiect SA Satu Mare , şef proiect arh. 
Gunter Tiberiu , amplasarea urmând a se face pe imobilul - teren identificat  prin CF 
nr.101701 Tiream, nr.cadastral 101701  în suprafaţă  de 4.790 mp, aflat în domeniul privat al 
comunei Tiream. 
 Art.2. - Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate 3 ani de la data aducerii la 
cunoştinţă publică.                                                                                                                                    
 Art.3. -  După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidenţele cadastrale, 
prin grija beneficiarului se va transmite Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Satu 
Mare documentaţia prevăzută de normele specifice.                                                                                           
 Art.4. - Echiparea tehnico edilitară a zonei se va realiza de investitor/beneficiar, de la 
reţelele existente in zonă.       
           Art.5. -  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei 
Tiream  prin SC APASERV Satu Mare SA, în calitate de operator regional  căreia i-a fost 
delegată gestiunea serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare  prin Contractul de 
delegare nr.12.313/19.11.2009. 

  

 



 

 Art.6. -  Prezenta documentaţie se comunică, prin intermediul secretarului comunei 
Tiream , în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Tiream, investitorului  SC 
APASERV Satu  Mare SA ,  Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare ,se publică  pe  site-ul : 
www.tiream.ro  şi  Cetăţeni, prin afişare la avizierul Primăriei. 
 
 

 Tiream, la 25 ianuarie  2018 
 
 

Iniţiator proiect, 
PRIMAR: 

dl.Tar Nicolae 
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