
            R O M Â N I A 

            JUDEŢUL ALBA 

      ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

          CONSILIUL LOCAL                            

 
 

                                                                     HOTĂRÂREA  NR.  240          
privind aprobarea emiterii ,,acordului vecinilor”, în numele și pe seama proprietarului UAT orșul Ocna Mureș, 

pentru investiția ,,construire spații de depozitare, sortare și împrejmuire” care urmează a fi efectuată pe terenul 

proprietate a numiților Nuc Ana și soțul Nuc Emil 

 

 

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

29.11.2015, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 1359/22.11.2016, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

        Având în vedere:  referatul şi raportul nr 16380/21.11.2016  ale Biroului  pentru urbanism, 

tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locativ, coroborate cu pct.2, 5, 6 din anexa nr.1 a Legii 

nr. 50/1991, actualizată, art.27 alin.(1), litera c), alin.(3), (4) și (5) din Normele metodologice de 

aplicare a Legii nr 50/1991 aprobate prin Ordinul nr. 839/2009, actualizat, anexa 10 la H.G.R 

nr.974/2002  

        În temeiul art. 36 alin. (9), art.45 alin.(1), art.115 alin. (1) litera b)  din Legea nr.215 din 23 

aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările ulterioare 
 

                                                                   H O T Ă R Ă Ş T E : 
            

        Art. 1: Se aprobă emiterea ,,acordului vecinilor”, în numele și pe seama proprietarului UAT 

Orașul Ocna Mureș, pentru investiția ,,construire spații de depozitare, sortare și împrejmuire” care 

urmează a fi efectuată pe terenul proprietate a numiților Nuc Ana și soțul Nuc Emil, situat la adresa: 

comuna Unirea, intravilan, fără număr, identificat cu CF nr. 71691 Unirea, nr. cad/top 71691, în 

suprafață de 4900 mp, conform documentației Faza PUZ, Proiect nr. 20-16, întocmită de proiectant 

arhitect Laura Ioana Baurda. 

 

        Art. 2: Împotriva prezentei persoanele interesate pot depune plângere la instanța de contencios 

administrativ, în condițiile prevăzute de Legea 554/2004, actualizată. 

             

       Art. 3: Cu ducerea la  îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea 

,,acordului vecinilor” la notarul public se împuternicește dl.Vințeler Silviu,  primarul oraşului Ocna 

Mureş. 

            
              Se comunică la: 

 -Institutia Prefectului- judetul Alba; 

 -Primarul orasului Ocna Mures,  

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

- Nuc Ana, str. M. Kogălniceanu, nr.21, Ocna Mureș, jud. Alba ; 

              

Ocna Mureş, 29.11.2016 
   
              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,            AVIZEAZĂ, 

  BACIU IOAN             SECRETAR ORAȘ, 

              PANDOR NICUȘOR  
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