
ROMÂNIA
JUD. SATU MARE
ORAŞULTĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. So
din data de 31 martie 2017

privind reconstituirea Comisiei Tehnice dc Amenajarea Teritoriului şi Urbanism din
cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad

Consiliul Local al Oraşului 'l ăşnad, judeţul Saru Mare;
Analizând Referatul nr. al Compartimentului urbanism din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului Oraşului Tăşnad;

Având În vedere Raportul Serviciului arhitect şef din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică. de disciplină, ordine publică, amenajarea teritoriului, urbanism, gospodărie
comunală, protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad;

În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1), precum şi ale art. 37 din Legea nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, rcpublicată în anul 2004, cu modificările ulterioare;

În baza prevederilor Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, cu modificările ulterioare;

În temeiul prevederilor arL36 alin. (1) şi (2) lit. c), ale alin. (5) lit. c) şi ale alin. (9),
precum şi ale an. 45 alin. (1) şi (2) lit. e) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată în anul 2007, cu modi ficări le ulterioare,

HOT Ă RĂŞTE:

Art.I - Se reconstituie Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism din
cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad, în următoarea componcnţă:

a). dl. Grieb Csaba-Francisc - preşedinte;
b). dl. Bendellosif ing. Apnserv Saru Mare S.A. - membru;
c). dl. Karona Petru, ing. "Electrica" Tăşnad - membru;
d). dona Hcgyesi Ileana, ing. Compartiment gospodărie comunală - membru;
el. dl. Lateş Eugen, consilier local - membru;
1).dona Bratiş Lavinia, consilierjuridic - membru;
g). dl. virag Cristian, expert arheologic - membru:
h) dona Szabo Erika-Izabella, arhitect - membru;
i) dona Gyiire Noemi, arhitect - membru;.u dl. Drăgan Mircea-Petru, reprezentant D.C.C.P.C.N. Satu Mare - membru;
k). dl. Mcz6si Matei, inginer Serviciul administraţie publică locală - secretar.
Art.l - Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Primarul

Oraşului Tăşnad.


