
 

  ROMÁNIA 

SZATMÁR MEGYE 

VETÉS KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 

4/2019-ES SZÁMÚ HATÁROZAT 
„Raktárhelyiséggel és cégszékhellyel kiegészített termelési csarnok” területrendezési terve 

dokumentációjának elfogadásáról 

 

             Tekintettel a SC Encode Plus Energy SRL, mint haszonélvező, a Vetési Polgármesteri 

Hivatalban 7423/2018-as számmal iktatott kérvényére, Vetés község a határozattervezetet 

kezdeményező polgármesterének indokoló előterjesztésre és a Vetés község polgármestere által 

kezdeményezett határozattervezetben foglaltakra, a Szakértői jelentésre és Vetés község tanácsa 

szakbizottságának jelentésére, 

             Figyelembe véve a jogszabályok kidolgozásának technikai normáit szabályozó 24/2000-

as törvényt, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 

            Tekintettel a:  

- területrendezésről és urbanisztikáról szóló, utólag módosított és kiegészített 350/2001-es 

törvény 25. cikkelyének (1) bekezdésére valamint a 47 cikkelyére 

- az építkezési munkálatok engedélyeztetését szabályozó 50/1991-es törvény 2. 

cikkelyének 2. bekezdésére 

            Szem előtt tartva a helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és 

kiegészített 215/2001-es számú Törvény 36. cikkely (5) bekezdés c betűjére, a (6) bekezdés a) 

betűje 11 pontjára és a 45. cikkely (2) bekezdés e) pontjára, 

Vetés község helyi tanácsa, annak rendkívüli ülésén   

 

                                                                 EHATÁROZZA 

 

1. cikkely. Jóváhagyja a „Raktárhelyiséggel és cégszékhellyel kiegészített termelési 

csarnok” területrendezési tervének dokumentációját, amelyet a SC ARHING SRL 

Satu Mare állított össze, figyelembe véve a 40/2018-as számú projektet és az I-VII 

mellékleteket, amelyek szerves részeit képezik jelen határozatnak. 

2. cikkely.  Jelen urbanisztikai dokumentáció a közzétételt követő két évig érvényes. 

3. cikkely: Jelen Határozat kötelező végrehajtásával megbízzák Vetés község 

polgármesterét és a neki alárendelt szakirodát  

4. cikkely. Jelen Határozatot Vetés község jegyzője közli a haszonélvező SV Vlad Tex 

SRL Satu Mare jogi személlyel, Vetés község polgármesterével, Szatmár megye Prefektusi 

Hivatalával és a nyilvánossággal  
 

 

Üléselnök,     Ellenjegyzem, 
Rusneac Gheorghe                          Anca- Maria Pop jogász  

                 községi jegyző 

 
Jelen határozatot az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es számú helyi közigazgatási 

Törvény 45. és 98. cikkely előírásai betartása mellett fogadták el. 
Tanácsosok összlétszáma: 15, jelen levő tanácsosok száma – 14, hiányzó tanácsosok száma – 1, mellette 

szavazók száma – 14, ellene szavazók száma -0, tartózkodók száma -0 
 


