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             ROMANIA             

        JUDEŢUL ALBA 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

     CONSILIUL   LOCAL 
 

 

 

 

HOTĂRÂREA  NR. 20 

privind aprobarea P.U.Z. – “Schimbarea destinaţiei din păşune extravilan în arător intravilan 

pentru construirea unei exploatări de balastieră, a unui parc fotovoltaic şi a unui drum de 

acces”, pentru terenul în suprafaţă de 500.000 m.p., situat administrativ în localitatea Uioara 

de Sus – Berc, identificat cu C.F. nr. 72052 Ocna Mureş, cad./top.72052 – păşune de 275.135 

m.p., C.F. nr. 72053 Ocna Mureş, cad./top. 72053 – păşune de 11025 m.p.,   C.F. nr. 72054 

Ocna Mureş, cad./top. 72054 – păşune de 104.865 m.p. şi  C.F. nr. 72055 Ocna Mureş, 

cad./top. 72055 – păşune de 108.975 m.p. – proprietate a domnului Bartha Balas 

   

 

 

           CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară la 

data de 14.02.2013, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 145 din 08.02.2013, de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, jr Vinteler Silviu; 
 

       Având în vedere cererea înregistrată la Primăria oraşului Ocna Mureş cu nr. 1780/06.02.2013, 

referatul şi raportul nr. 1780/13.02.2013 ale Serviciului pentru urbanism, tehnic, investiţii, 

disciplina în construcţii, spaţiu locativ, declaraţia autentificată cu nr. 273/12.02.2013 de către 

B.N.P. Mariana Petruţa din Ocna Mureş, coroborate cu art. 25, art.27
1
, art. 47, art.47

1 
şi Anexa nr.1, 

pct. 14 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare, art.1, alin.(1), lit.f) din Legea nr.214/2001 pentru organizarea, administrarea 

şi exploatarea pajiştilor, Legea nr. 7/1996 -Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare, republicata, 

modificata si completata şi Ordinul Directorului General al Agentiei Nationale de Cadastru si 

Publicitate Imobiliara nr. 634/2006, modificat si completat; 
 

        În temeiul prevederilor cuprinse la art.36, alin.(5), lit.c) şi art. 45 din Legea nr.215/23.04.2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,     

 
  

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 

          Art. 1:  Se aprobă Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) – “Schimbarea destinaţiei din păşune 

extravilan în arător intravilan pentru construirea unei exploatări de balastieră, a unui parc 

fotovoltaic şi a unui drum de acces”, pentru terenul în suprafaţă de 500.000 m.p., situat 

administrativ în localitatea Uioara de Sus – Berc, identificat cu C.F. nr. 72052 Ocna Mureş, 

cad./top.72052 – păşune de 275.135 m.p., C.F. nr. 72053 Ocna Mureş, cad./top. 72053 – păşune de 

11025 m.p.,   C.F. nr. 72054 Ocna Mureş, cad./top. 72054 – păşune de 104.865 m.p. şi  C.F. nr. 

72055 Ocna Mureş, cad./top. 72055 – păşune de 108.975 m.p. – proprietate a domnul Bartha Balas, 

conform Documentaţiei – Proiect nr.03-13 anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 

         Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte domnul jr. 

Silviu Vinţeler – primarul oraşului Ocna Mureş. 
 

       Se comunică la:  

       - Institutia Prefectului- judetul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 
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       - Serviciul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ; 

       - Compartimentul juridic;  

       - Domnului Bartha Balas; 

 

Ocna Mures, 14.02.2013 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ,                                          

                     CONSILIER,                                                                SECRETAR ORAS  

       JR. PAVEL GLIGOR PODARIU                                          JR. FLORINEL NICOARĂ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSN/PSN; EXPL.7; ANEXE.1;     NOTĂ:      Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi: 14; Voturi “pentru”:14;  

 


