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HOTĂRÂREA nr. 28/2019 
privind aprobarea documentației Planului Urbanistic Zonal 

„Lotizare teren pentru ansamblu rezidențial în localitatea Decebal,  
Comuna Vetiș, jud. Satu Mare”  

 
 
 
           Luând act de intenția proprietarilor Borota Daniel Dumitru, Borota Didina, Borota Adrian, 
Dobie Dorin Trandafir și Dobie Mirela de a realize în localitatea Decebal un ansamblu rezidențial, de 
proiectul de hotărâre, Expunerea de motive a primarului comunei Vetiș nr. 5.737/20.05.2019, de 
Raportul de specialitate al Biroului de urbanism nr. 5.738/20.05.2019 și de Raportul Comisiei de 
specialitate din cadrul consiliului local al comunei Vetiș, 
           Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
           În urma eliberării certificatului de urbanism prin care s-a solicitat întocmirea unui Plan 
Urbanistic Zonal pentru realizarea construcției, 
           După derularea procedurilor de dezbatere public și întocmirea Raportului informării și 
consultării publicului pentru fundamentarea deciziei consiliului local de adoptare a planului urbanistic, 
            După obținerea Avizului structurii de specialitate a Consiliului județean Satu Mare nr. 8 din 
17.04.2019,   
            În conformitate cu prevederile: 
         -  art. 25 alin. (1), art. 37 alin.( 1), (1^1) - (1^3) și art 47 din Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, 
         - 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 şi art. 45 alin.(2) lit.e)  din      Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
           Consiliul local al comunei Vetiș întrunit în şedinţă ordinară azi 29.05.2019, adoptă prezenta 
 
 
                                                      H O T Ă R Â R E :  
 
 
            Art.1  Se aprobă documentaţia Planul Urbanistic Zonal – Lotizare teren pentru ansamblu 
rezidențial în localitatea Decebal, comuna Vetiș, jud. Satu Mare, întocmit de SC ERYZA 
DESIGN SRL Satu Mare, în conformitate cu proiectul nr. 08/2018 şi în conformitate cu anexele I - 
VII, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
          Art.2  Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate 2 ani de la data aducerii la 
cunoştinţă publică. 
 
          Art.3  Cuducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei Vetiș şi Biroul de 
specialitate din subordine. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
         Art.4  Prezenta documentaţie se comunică prin intermediul secretarului comunei Vetiș 
beneficiarilor, primarului comunei Vetiș,  Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare şi se aduce la 
cunoştinţă publică. 
 
 
  
                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
                      SZÉNÁS BARNABÁS                                          Contrasemnez,  
                                                                                            S E C R E T A R 
                      ANCA-MARIA POP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezentahotărâre a fostadoptată cu respectareaprevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 republicată, 
modificatăşicompletată. 
Nr. total al consilierilorîn funcţie-15,  Nr. total al consilierilor prezenţi-13 , Nr. total al consilierilorabsenţi- 2,Voturi pentru-13Voturiîmpotrivă- 
0   Abţineri-0 
 


