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             PROIECT DE HOTĂRÂRE 

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 localal comunei  Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de ……09.2018, 
Având  în  vedere : 
  -expunere de  motive  a primarului   nr. 1774 din 22.08.2018,  raportul de speciualitate   al 
compartimentului  de  resort nr. 11765 din 21.08.2018; 

 Luând în considerare  Hotărârea consiliului local al comunei Tiream  nr. ……/2018 privind 
aprobarea  Studiului de fezabilitate al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 
apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 şi a indicatorilor 
tehnico-economici aferenți comunei Tiream şi Hotararea  consiliului local al comunei 
Tiream nr.___/2018 cu  privire  la  aprobarea  cofinanțării Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-
2020  în procent de 2% din valoarea eligibilă a  investiției aferente comunei Tiream. 
       În temeiul prevederilor art. 45 alin. (6)  și art.63 alin1  lit. (d)  coroborate cu cele ale art. 126 
din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 

           PROPUNE  SPRE  APROBARE 
                  CONSILIULUI LOCAL  TIREAM 
 
 Art.1. -  Aprobarea si  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 Tiream, terenuri care sunt puse 
exclusiv la dispozitia proiectului. 
 Art. 3. - Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului proiect  
de  hotarare  după  aprobare  se împuterniceşte  Primarul comunei Tiream şi compartimentele de 
specialitate .   
 Art. 4. Prezentul proiect  de  hotărâre după  aprobare se aduce la cunoştinţă publică prin 
grija secretarului comunei şi se comunică : Primarului comunei Tiream, Institutiei Prefectului 
judetului Satu Mare ,Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă 
şi Apă Uzată din judeţul Satu Mare, S.C APASERV Satu Mare S.A,  se publică pe sit-ul 
www.tiream.ro şi Cetăţenii,  prin afişare la avizierul  Primariei  

 
Tream, la  23 august 2018 

 
Iniţiator proiect, 

PRIMAR, 
dl. Tar Nicolae  

Red.Tehn.C.G. 
2. Ex.originale 

 


