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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ 
 
 

HOTĂRÂREA nr. 28/2018 
privind aprobarea modificării suprafeţei de teren concesionată SC CAPITAN FISH SRL 

 
          Având in vedere documentaţia întocmită de dl. Ing. topograf Hodor Marcel-Graţian 
privind Calculul suprafeţei actualizate a imobilului de sub nr. top 100742 cuprins în CF 100742 
din localitatea Vetiş, UAT Vetiş, judeţul Satu Mare precum şi acordul nr. 3160/22.06.2018 a SC 
CAPITAN FISH SRL , 
           Respectând HCL Vetiş nr. 28/11.06.2010 şi HCL Vetiş nr. 28/21.09.2012 ; 
           Analizând proiectul de hotărâre, expunerea de motive a primarului comunei Vetiș, în 
calitate de initiator,   raportul compartimentului de specialitate și al comisiei de specialitate al 
consiliului local Vetiș, 
          În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. c) , ale art. 45 alin. (3), precum şi ale art. 115 
alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările 
şi completările ulterioare, 
            Consiliul local al comunei Vetiş întrunit în şedinţă ordinară azi 27.06.2018 adoptă 
prezenta 
  
                                                      H O T Ă R Â R E 
  
       Art. 1.  Se aprobă diminuarea suprafeţei concesionate de către comuna Vetiş în calitate de 
concedent şi SC CAPITAN FISH SRL în calitate de concesionar, de la 43.132 mp  la 42.851 mp.  
diminuarea cu 281 mp. pentru realizarea căii de acces la imobilul situate pe str. Principală nr. 
162. 
      Art. 2. Se aprobă diminuarea suprafeţei de teren a parcelei cu nr. cadastral 100742 cu 281 
mp şi includerea acesteia în parcela cu nr. topografic 15 768/10.  
      Art. 3. Se împuterniceşte primarul comunei Vetiş cu semnarea actului aditional de 
modificare a suprafeţei la contractul de concesiune precum şi pentru acordul privind diminuarea 
suprafeţei,  în formă autentică, dat la notarul public. 
      Art. 4.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul şi secretarul 
comunei Vetiş. 
       Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu  SC CAPITAN FISH SRL, primarul comunei Vetiş, 
precum şi cu Instituţia Prefectului judeţul Satu Mare.  
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        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-12 , Nr. total al consilierilor absenţi- 3,Voturi pentru-12   
Voturi împotrivă- 0   Abţineri-0 


