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HOTĂRÂREA NR 183 

privind aprobarea documentaţiei Proiect nr.53/2014 - Studiu de prefezabilitate pentru 

investiţia “TURISM DE SĂNĂTATE ŞI AGREMENT” în Ocna Mureş, jud. Alba 

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

data de 25.09.2014,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare 869/25.09.2014 de către 

primarul oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler 

        Având in vedere: referatul si raportul de specialitate nr.12100/12.09..2014 ale Biroului 

pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ şi avizele comisiilor 

de specialitate ale consiliului local coroborate cu  Legea nr.50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, republicată şi actualizată, Legea nr.10/1995, actualizată, 

privind calitatea în construcţii şi Strategia de Dezvoltare a oraşului Ocna Mureş ; 

        În temeiul: art.36 alin. (4) lit. d) coroborat cu alin (6) lit.a), pct. 3 şi 18, art 45 alin 2) şi art 

115 alin. 1) lit.b) 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 documentaţia Proiect nr.53/2014 - Studiu de prefezabilitate pentru 

investiţia “TURISM DE SĂNĂTATE ŞI AGREMENT” în Ocna Mureş, jud. Alba conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

        Art. 2: Se aprobă locaţia pentru investiţia “TURISM DE SĂNĂTATE ŞI 

AGREMENT” în Ocna Mureş, jud. Alba conform Variantei nr. I – amplasament în sudul 

zonei industriale a oraşului Ocna Mureş  din documentaţia Proiect nr.53/2014 - Studiu de 

prefezabilitate. 
 

        Art. 3: Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se  împuterniceşte  

primarul  oraşului  Ocna  Mureş,  jr. Silviu Vinţeler. 

       

          Se comunică la: 

       - Institutia Prefectului - judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Biroul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ; 

       - Direcţia economică; 

       - Se afişează la sediul Primăriei Ocna Mureş. 

Ocna Mureş, 25.09.2014 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                  

      STOICA ALIN SEBASTIAN                                                     SECRETAR ORAS 

                                                                                                    JR. FLORINEL NICOARĂ 

 
 

 

 

 

 

 

 

PSN/PSN; EXPL.3; ANEXE:1;                                          NOTĂ:  Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi:16  Voturi “pentru”:16.  


