
 

 
 

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ 
 

 

HOTĂRÂREA nr. 33/2019 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Zonă de locuit în localitatea Vetiș pe parcelele cu nr. cadastral  
” 101323-101337 și 101339-101343” 

 
  

 
         Consiliul local al comunei Vetiș, întrunit în ședință ordinară în data de 24 iulie 2019,  
         Luând act de cererea proprietarilor, în calitate de beneficiari, înregistrată la Primăria comunei 
Vetiș sub nr. 5395/10 mai 2019, de proiectul de hotărâre,  referatul de aprobare nr. 7.112 din 
12.07.2019 al primarului comunei Vetiș în calitate de iniţiator, de Raportul de specialitate nr. 
7227/14.07.2019 şi de Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul  consiliului local 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 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. 129 alin. (6) lit.c), alin. (7) lit. k) şi art. 139 alin. (3) lit e)  din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019, 
         Adoptă prezenta 
 
                                                      H O T Ă R Â R E : 
  
         Art. 1  Se aprobă documentaţia Planul Urbanistic Zonal – Zonă de locuit în localitatea Vetiș, pe 
parcelele cu nr. cadastral 101323-101337 și 101339-101343, întocmit de arh. Varga Ludovic din Satu 
Mare, în conformitate cu proiectul nr. 066/2018 şi în conformitate cu anexele I - IV, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
        Art. 2   Suportarea cheltuielilor legate de extinderea rețelelor de alimentare cu energie electric 
și gaze naturale, inclusive realizarea documentațiilor aferente, conform cu reglementările și 
normativele specific sunt în sarcina proprietarilor terenurilor/construcțiilor.  
         Art. 3  Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate 2 ani de la data aducerii la 
cunoştinţă publică. 
         Art. 4  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei Vetiș şi Biroul 
de specialitate din subordine. 
         Art. 5 Prezenta documentaţie se comunică prin intermediul secretarului general al comunei 
Vetiș beneficiarului, primarului comunei Vetiș,  Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare şi se aduce la 
cunoştinţă publică. 
  
                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
                        TIMIŞ NICOARĂ                                               Contrasemnez,  
                                                                                             SECRETAR GENERAL 
                           ANCA-MARIA POP 
 
Prezentahotărâre a fostadoptatăpebazadreptuluiconferit de prevederile art.  196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind 
Coduladministrativ 
Nr. total al consilierilorîn funcţie-15,  Nr. total al consilierilor prezenţi-13 , Nr. total al consilierilorabsenţi- 2,Voturi pentru-13Voturiîmpotrivă- 
0   Abţineri-0 
 
 


