ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 20
privind aprobarea documentaţiei PROIECT NR.216/2013 - “Plan Urbanistic de Detaliu –
pentru construirea unui supermarket pe terenul identificat cu C.F.nr. 72272 Ocna Mureş,
nr.cad. 72272, în suprafaţă de 1300 m.p., situateadministrativ în Ocna Mureş,
str. Mălinului, nr.20, judeţul Alba .
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data
de 30.01.2014, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.97/24.01.2014 emisă de către
primarul oraşului Ocna Mureş, jr Vinteler Silviu;
Având în vedere referatul şi raportul nr. 1104/28.01.2014 ale serviciului pentru urbanism,
tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ şi avizele comisiilor de specialitate ale
Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, coroborate cu Lgea nr.50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de contrucţii, republicată şi actualizată şi prevederile cuprinse în Legea nr
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor cuprinse la art.36, alin.(5), lit.c), art. 45, art. 115 alin.(1) lit.b) din
Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic: (1) Se aprobă documentaţia PROIECT NR.216/2013 - “Plan Urbanistic de
Detaliu, elaborat de către Biroul Individual de arhitectură Pop Oliviu Marius – pentru construirea
unui supermarket pe terenul identificat cu C.F.nr. 72272 Ocna Mureş, nr.cad. 72272, în suprafaţă de
1300 m.p., situat administrative în Ocna Mureş, str. Mălinului, nr.20, judeţul Alba ., conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste Primarul
orasului Ocna Mures,jr. Silviu Vinţeler.
Se comunica la:
- Institutia prefectului –judetul Alba;
- Primarul orasului Ocna Mures;
- Serviciul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ
- S.C. ALTRANSCIN S.R.L., Haţeg, str. Bisericilor, nr.2, jud. Hunedoara;
Ocna Mureş, 30.01.2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PROF. ADRIAN MARELE

PSN/PSN; EXPL.7; ANEXE:1;

NOTĂ:

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAŞ
JR. FLORINEL NICOARĂ

Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi: 17; Voturi “pentru”:17;

