
 
 

 
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL CLUJ 

CONSILIUL LOCAL GÂRBĂU 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
DIN DATA DE 07.08.2019 

privind declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiție ”Înființare rețea de 
canalizare cu stații de epurare în localitățile Turea și Viștea și extindere de apă potabilă în localitatea 

Turea”, 
 
 Consiliul Local Gârbău întrunit în ședința ordinară din data de  XX.08.2019 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de dl. primar Broaina Gheorghe Lucian; 
 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare, semnat de inițiator; 
- Rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 
- Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local; 
- Certificatul de urbanism nr. 26/10.10.2019 emis de Primăria Comunei Gârbău; 

- art. 4 din Procedura privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a 
terenurilor situate în extravilanul localităților din 23.02.2018 aprobat prin Ordinul nr. 
83/2018 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale  

Văzând că sunt îndeplinite condițiile art. 125, 136 si ale art. 243, alin. (1),  lit. a din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ  

 În conformitate cu  prevederile art. 129, alin. 1, alin.  2 lit. d și alin. 7 lit. n din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ  
 În temeiul drepturilor conferite de art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, consiliul local Gârbău 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

ART.1. (1)Se declară de utilitate publică de interes local, obiectivul de investiţii ”Înființare 
rețea de canalizare cu stații de epurare în localitățile Turea și Viștea și extindere de apă potabilă în 
localitatea Turea”,  

(2)Investiția susmenționată face obiectul unui program de dezvoltare, respectiv PNDL II și a 
fost inițiată de către UAT Comuna Gârbău. 

ART.2. Prezentul acord se emite în vederea obținerii avizelor și autorizației de construire 
pentru lucrările prevăzute la art.1. 

ART.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei și 
compartimentul de specialitate.  

 
 

INIȚIATOR, 

Prof. Broaina Gheorghe Lucian 

-primar- 

 


