
ROMANIA
JUDETUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL PAULE$TI

HOTARAREA NR. 83 / 2018

privind punerea la dispozitia Proiectului regional de dentoltare a infrastructurii de apd Si apd uzatd

din judelul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, in perioada 2014-2020 a terenului/terenurilor pentru

constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia

Consiliul Local al Comunei Plulegti, judetul Satu Mare, intrunit in gedinJa ordinard din
10.09.2018, la sediul Primdriei Pdulegti, inbaza dispoziliilor art.39 alin. 1 din Legea nr.215l200I
privind administralia publicd locald, cu modificarile gi completarile ulterioare, avdnd in,vedere
dispoziliile art. 44 din Legea nr. 2l5l 2001 a administra{iei publice locale cu privire la rapoartele de

avrzare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Pdulegti si a

aparatului de specialitate al Primarului,
prevederile Legii nr. 5112006 a serviciului comunitare de utilitali publice, republicata,cu

modificarile si completarile ulterioare, prevederile Legii nr. 24112006 a serviciului de alimentare cu

apa gi canalizare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Legii nr.

5112006 a serviciului comunitare de utilitdli publice, republicata,cu modificarile si completarile

ulterioare,
prevederile art.36 alin. (2) lit. d) si e), alin.6 litera a, pct. 14 art.45 alin. (3) din Legea nr.

21512001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarilo
ulterioare' adoptdptezenta 

H O TA n A n e

Art. 1. Se aprob[ punerea la dispozitia Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii
de apd Si apd uzatd din judelul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, in perioada 2014-2020 a

proprietatilor publice ale Comunei Paulesti, respectiv .punctul de colectare de la Petin, CDie 1,

terenurile aferente necesare conform proiectului mentionat, pentru constructia obiectivelor de

investilii, conform Planului General-Retea canal UAT CULCIU (SM-CL2.2-SF-AP-AC-PG-001).

Art. 2. Obiectivele de investilii aferente proiectului mentionat la art.1 se vor construi pe

terenul/terenurile care se afld in domeniul public al localitatii Paulesti, limita dintre localitatile Petin

si Apateu, terenuri care sunt puse exclusiv la dispozitia proiectului'
Art. 3. Cu punerea in aplicare gi ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hot[rdri se

imputernicegte Primarul localitatii si serviciile de specialitate. Apaserv se angajeaza sa dispuna

orice masuri necesare de imbunatatire a sistemului de canalizare din Petin pentru a evita

supraincarcarea retelei dupa racordarea noi retele de la Apateu.

Art.4.PrezentahotdrAre se aduce la cunogtinla publica prin grija secretarului localitdlii 9i se

transmite, prin intermediul secretariatului, cdtre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitard pentru

Servicii in Sectorul de Apd 9i Apd IJzatd din judeful Satu Mare, S.C APASERV Satu Mare S.A si

Institutiei Prefectului iudetului Satu Mare.

PRE$EDINTE DE $EDINTA

Prezenla hotd,rdre a fosl cu respectarea

Piulegti 10.09.2018

Secretarul Comunei Paulegti
Bernat Manuela Eva

din Legea nr.2l5 I 2001 rePub

Contrasemneazd.

Nr. total al consilierilor in funclie 14,

Nr. total al consilierilor prezenli I J
Nr. total al consilierilor absenti I
Voturi pentru lS
Voturi impotrivl O
Ab{ineri O

Fre
modi

int: 4 ex.


