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7/2018-AS SZÁMÚ HATÁROZAT 
Az „Új vízgazdálkodás megépítése Mezőterem közigazgatási egység területén” 

elnevezésű projekt urbanisztikai zónatervének (PUZ) jóváhagyásáról  
 

Elhelyezkedése: Mezőterem közigazgatási egység külterületén 
 

Mezőterem község Helyi Tanácsa a 2018. március 26-ra összehívott 
közgyűlésén;  
Figyelembe véve az előterjesztett határozattervezetet, tekintettel  

a Főépítész március 22-i 1-es számú Jóváhagyását,valamint a Jóváhagyás 
megalapozásának (4.19.2018-as számmal), a polgármester 679/22/ö3/2018-as 
számú előterjesztését, valamint Mezőterem község Helyi Tanácsa szakbizottságának 
1-es, 2-es és 3-as számú jóváhagyó szakbeszámolóját;  
 

Hivatkozva a jogszabályok kibocsátását szabályozó jogszabályzási normákra 
vonatkozó, újraközölt utólag módosított és kiegészített 24/2000-es Törvény 
előírásaira, valamint az idézett jogszabályokra:                                                                                                                                    
 „-  art. 25 alin (1), art. 37 alin (1) şi alineatele (1^1 ) - (1^3), art. 47, art. 471 şi 
art.56, alin.(7) din Legea nr. 350/2001  privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
actualizată;                                                                                             

-  art.2, alin.2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările ulterioare,                                                                                                                            
 Văzând  Avizului Favorabil al Arhitectului şef nr.  1/26.06.2017,”                                            

 
A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 

215/2001-es számú Törvény 36-os cikkelyének (5) bekezdés c) betű és a (6) 
bekezdés a) betűje, a 11.-es pont alattiakban foglaltakat, és a helyi közigazgatásra 
vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es számú Törvény 
45-ös cikkely (2) e) betűje alattiak értelmében: 
 

Mezőterem község község helyi tanácsa,  
 
 
   ELHATÁROZZA  
 

1. cikkely -  Jóváhagyja Az „Új vízgazdálkodás megépítése Mezőterem 
közigazgatási egység területén” elnevezésű projekt urbanisztikai zónatervét 
(PUZ) Mezőterem közigazgatási egység külterületén, amelyet a Sigma Project 
Rt., Gunthner Tibor minősített építész készített a  2 -7366-00.2017-es számú 
terv és a csatolmányok szerint. 

2. cikkely Jóváhagyja a 4.790 négyzetméteres kültelek, hrsz. 101701 
Mezőterem, kataszteri szám:101701 belterületté nyilvánítását. 

3. cikkely  -  Kérei jelen határozat megküldését a PUZ dokumentációk 
jóváhagyásaival együtt a  a nagykárolyi kataszteri hivatalnak, a terület 
státusznak változását beiktatni a telekkönyvbe. 



4.  cikkely – Jelen urbanisztikai dokumentáció a nyilvánosságra hozataltól 
számított 5 évre érvényes.                                                                                                                                  

5. cikkely - Jelen határozat teljesítésével megbízza a község polgármesterét, 
akit meghatalmaz, hogy a Tanács nevében a telekkönyvezést aláírja. 

  
6. cikkely - Jelen Határozatot a községi jegyző kötelezettsége közölni 

Mezőterem község polgármesterével, Szatmár Megye Prefektúrájával, a nagykárolyi 
Telekkönyvi Hivatallal, az APASERV Rt.-vel, közzé teszik a község www.tiream.ro  
honlapján, és kifüggesztik a hivatal hirdetőtáblájára.  

 
Mezőterem 2018., március 26 

 
ÜLÉSVEZETŐ ELNÖK                                                      Ellenjegyzi  
Magdas Elisabeta, helyi tanácsos                               Maria Grigoraş jogász,  

községi jegyző 
 
Jelen határozatot az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es számú 
helyi közigazgatási Törvény 45. (2) bekezdés a)  
rendelkezéseinek betartása mellett fogadták el.  
Tanácsosok összlétszáma: 11,  
jelen levő tanácsosok száma – 11,  
hiányzó tanácsosok száma – 0,  
mellette szavazók száma – 11,  
ellene szavazók száma -0,  
tartózkodók száma - 0 
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