ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TARCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI T A R C E A
HOTĂRÂRE
privind aprobarea executarii pe domeniul public al Comunei Tarcea, a lucrărilor din
cadrul proiectului „ Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în localitățile
membre ale Asociației Intercomunitară Zona Nord-Vest - ”Stație tratare pentru
eliminare arsen – 10 As, sat Galoșpetreu, localitatea Tarcea, județul Bihor”
Având în vedere Referatul de aprobare al primarului în calitate de inițiator al
proiectului de hotărâre, Raportul compartimentului de specialite și avizul favorabil al
comisiei de specialitate pentru activităţi juridice şi de disciplină, administrație publică locală,
apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, amenajarea teritoriului și
urbanism și protecţia mediului;
Văzând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
modificată şi completată, cele ale Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Cunoscând avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism
nr.852/12.11.2020, conform căruia unul dintre documentele obligatorii este hotărârea
consiliului local pentru ocuparea domeniului public;
În temeiul art. 129 alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.c), art.139 alin.(1), alin (3) lit.e)
coroborat cu art.5 lit. cc) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARCEA
HOTĂRĂŞTE :
Art.1.-Se aprobă executarea pe domeniul public al Comunei Tarcea, a lucrărilor din
cadrul proiectului „ Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în localitățile membre ale
Asociației Intercomunitară Zona Nord-Vest - ”Stație tratare pentru eliminare arsen – 10 As,
sat Galoșpetreu, localitatea Tarcea, județul Bihor”.
Art.2.-Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
Comunei Tarcea.
Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general, cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor;
- Primarul Comunei Tarcea,
- Instituţia Arhitectului Şef al Judeţului Bihor,
- Asociația Intercomunitară Zona Nord-Vest,
- La dosar.
Preşedinte de şedinţă,
Molnar Iosif-Vincze

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al Comunei Tarcea,
Băican Elisabeta

Nr.9 din 25.02.2021
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi PENTRU, 0 voturi ÎMPOTRIVĂ şi 0 ABŢINERI din
cei 10 consilieri prezenţi
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