ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
COMUNA SANTĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 32/2012
privind aprobarea documentaţiei PLAN URBANISTIC ZONAL:
lucrarea „Parc fotovoltaic în
localitatea Chereuşa, comuna Santău, judeţul Satu Mare”
Consiliul Local al comunei Santău, întrunit în şedinţă extraordinară la
data de 05.09.2012,
Având în vedere cererea adresata de S.C. PROMAT COMIMPEX
S.R.L, reprezentată prin Dl. Moldovan Cristian, înregistrată la nr.
2051/30.08.2012;
Văzând Avizul nr. 31/02.08.2012 şi Nota de fundamentare nr.
31/23.08.2012 a Consiliului Judeţean Satu Mare – Comisia tehnică de avizare a
documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism, Avizul prealabil de
oportunitate nr. 1/18.06.2012 şi Avizul favorabil nr. 1/31.08.2012 al Comunei
Santău, precum şi Decizia nr. 341 din 24.07.2012 primită de la Agenţia pentru
protecţia mediului Satu Mare, propun spre aprobare, consiliului local al comunei
Santău, documentaţia P.U.Z., anexă la prezentul proiect de hotărâre.
Văzând expunerea de motive la proiectul de hotărâre, raportul de
specialitate şi raportul comisiei;
În temeiul prevederilor din anexa 1, lit. B, pct. 124 din Legea nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 5 lit. c, 45 alin. 2 lit. e, 47, 48 şi 49 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. – Se aprobă documentaţia: PLAN URBANISTIC ZONAL: lucrarea
„Parc fotovoltaic în localitatea Chereuşa, comuna Santău, judeţul Satu Mare”,

corespunzătoare obiectivului propus, teren cu nr. cadastral. 100913, conform CF
nr. 100913 – Santău.
Art. 2. - În vederea efectuării modificărilor în evidenţele cadastrale, prin
grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Satu Mare documentaţia specifică prevăzută în norme.
Art. 3. - Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate 3 ani de la data
emiterii Hotărârii Consiliului Local.
Art. 4. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul
comunei Santău.
Santău, 05.09.2012
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Silaghi Sergiu
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