ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL CAUAS
HOTARAREA
NR. 38 /27.08.2018
privind punerea la dispozitia Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul
Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 a terenului/terenurilor pentru
constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia
Consiliul Local Cauas întrunit în şedinţa extraordinară, la data de 27. 08.2018
Având în vedere proiectul de hotărâre ,expunerea de motive depusa,raportul compartimentului de
specialitate si avizul Comisiei de sepcialitate din cadrul CONSILIULUI LOCAL CAUAS
Ţinând cont de prevederile art.36 alin. 1 si 2 litera b,c,alin. 4 litera d,alin. 5 litera a,art. 45 alin. 1 si 3,art. 119
si art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata cu modificarile si
completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă punerea la dispozitia Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată
din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 terenurile pentru constructia obiectivelor
de investiţii, in cadrul proiectului mentionat, terenuri identificate conform anexelor la prezenta, parte
integrantă a acesteia.
Art. 2. Obiectivele de investiţii aferente proiectului mentionat la art.1 se vor construi pe terenul/terenurile care
se află în domeniul public al localitatii Cauas, terenuri care sunt puse exclusiv la dispozitia proiectului.
Art. 3. Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte
Primarul localitatii si serviciile de specialitate.
Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului localităţii şi se transmite, prin
intermediul secretariatului Consiliului Local, către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în
Sectorul de Apă şi Apă Uzată din judeţul Satu Mare, S.C APASERV Satu Mare S.A si Institutiei Prefectului
judetului Satu Mare.
PRESEDINTE DE SEDINŢĂ ,
VERES STEFAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR- CIREAP LOREDANA MARIA

Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala ,republicata ,modificata si completata.
Nr. Total al consilierilor in functie 11
Nr. Total al consilierilor prezenti ______
Nr. Total al consilierilor absenti ______
Voturi pentru___
Voturi impotriva ____
Abtineri ____
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