ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
coNSrLruL LocAL AL coMUNEt cAuAnzaNa

HotirArea nr. 35/2018
privind punerea la dispozitia Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apd Si opd
uzatd din judelul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, in perioada 2014-2020 a
terenului/terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente
acestuia

Consiliul local al comunei Cdmirzana
AvAnd in vedere
expunerea de motive a primarului, raportul de specialitate,
- Ordinului Pregedintelui A.N.R.S.C. pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
alimentare cu apd 9i de canalizare nr.88/2007;
- Studiul de fezabilitate pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de api 9i api
uzati din judelul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, in perioada 2014-2020;
- Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de api 9i ap5 uzatd din judelul Satu
Mare/Regiunea Nord-Vest, in perioada 20L4-2020;
- O.U.G. nr. 40 /2075 privind gestionarea financiari a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2074-2020 gi Normele metodologice de aplicare, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- art. L2 alin. (1), Iit.cJ din Legea serviciului de alimentare cu api 9i de canalizare nr.

republicati;
- Legii serviciilor comunitare de utilit5li publice nr. 57/2006, republicati.
- Hot5rArii de Guvern nr.967 /2002-privind atestarea domeniului public al judetului Satu
Mare, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din Satu Mare - Anexa nr. 5l- Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Clmdrzana, judelul Satu Mare
- Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile
ulterioare
-in temeiul dispozitiilor art. 36, alin. l,alin.2,lit. c, atin. 3, lit. c, alin. 6, lit. a, pct. 14,art.45,
art. 115, alin. 1, lit. b din Legea administraliei publice locale nr.Z1,5/2001, republicati,
2 41, / 200 6,

precum si a Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al com.

Cimirzana;
-in temeiul art.39 alin.4, art.45 alin. 6 din Legea administraliei pubtice locale nr.2L5/ZO0l.,
republicatS, cu modificirile gi completirile ulterioare

HoTARA$rE

Art. 1'

Se aprobd punerea la dispozitia Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de
apd Si opd uzatd din judelul Satu Mare Regiunea Nord-Vest, in perioada 2014-2020 terenurile

/

pentru constructia obiectivelor de investi;ii,

in

cadrul proiectului mentionat, terenuri

identificate conform anexelor la prezenta, parte integrante a acesteia.

Art. 2, Obiectivele de investilii aferente proiectului mentionat Ia art.1 se vor construi pe
terenul/terenurile care se afle in domeniul public al localitatii Camarzana, terenuri care sunt
puse exclusiv la dispozitia proiectului.

Art.3.

Cu punerea

in aplicare 9i ducerea Ia indeplinire a prevederilor prezentei hotirAri

se

imputernicegte Primarul comunei gi compartimentul cadastru/urbanism din cadrul Primdriei
comunei Cimirzana.

Art.4. HotirArea se aduce la cunogtinli publicl prin afigare Ia sediul PrimSriei Cimdrzana
prin publicarea pe pagina de internet a primdriei.

Art' 5. HotdrArea

gi

se comunicl la Institulia Prefectului - Judelul Satu Mare, Primarul comunei
Cimirzana, Asocialia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii in Sectorul de Ap5;i Apd
Uzati din judelul Satu Mare, APASERV SATU MARE SA.

Camarzana: 29.08.2018

Pregedinte de gedin;i,
Consilier,
Dobrag loan

ContrasemneazS,
Secretar,
Honca Cri($ina-Ma ria na

, I'M

Prezenta hotlrare a fost adoptata cu respectarea prevedcrilor art. 45 din Legea 215/2001 (rl ), mo^dificatd
Si completatA

Total consilieri:

l0

Prezenii:

6

Absenti:4

pentru:6

impotriv6:0

Abfinere:o
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