
R O M Â N I A
        JUDETUL ALBA

ORAŞUL OCNA MUREŞ
        CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA  NR. 1
privind prelungirea termenului de valabilitate a documentațiilor de urbanism PUG, PAT și RLU

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extrordinară la
data de 07.01.2016, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.4/04.01.2016, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.

Având în vedere referatul şi raportul de specialitate nr.115/05.01.2016 ale arhitectului șef al
orașului Ocna Mureș coroborate cu prevederile cuprinse la art. 46 alin.13 din Legea 350/2001
privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a
fost modificată și completată prin art.I și art.II din Legea nr.303/2015, HCLOM nr. 33/30.04.1998,
HCLOM nr.158 din 30.12.2010, HCLOM nr.73/28.04.2015, HCLOM nr. 197/23.09.2015 și cele ale
Contractului de prestări de servicii nr. 10317/28.12.2010,

  În temeiul art.36, alin (2) lit c),  art.45 şi art.115 alin (1) lit b) din  Legea nr.215 din 23 aprilie
2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă RĂŞTE

Art. 1: Se prelungește termenul de valabilitate a documentațiilor de urbanism PUG, PAT şi
RLU ale oraşului Ocna Mureş şi satele aparţinătoare Războieni-Cetate, Cisteiu de Mureş şi
Micoşlaca aprobate prin HCLOM nr 33/30.04.1998, până la data aprobării, în condițiile legii, a
noilor documentații de urbanism actualizate, dar nu mai târziu de 30 aprilie 2018.

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu.

  Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Arhitectul șef al orașului Ocna Mureș ;
Se aduce la cunoştinţa publică prin afişare.

Ocna Mureş, 07.01.2016

      PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ,                                                      CONTRASEMNEAZĂ,
             NICOARĂ MARCELA                                                              SECRETAR ORAŞ
                                                                                                                 PANDOR NICUŞOR
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