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            R O M Â N I A 

        JUDETUL ALBA 

    ORAŞUL OCNA MUREŞ 

      CONSILIUL LOCAL         
  
 

HOTĂRÂREA NR. 91 

privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea 

planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului pentru UAT Ocna Mureș 
 

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

25.05.2017,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.355/19.05.2017, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş,  Silviu Vinţeler. 

       Având în vedere referatul și raportul de specialitate nr 7579 din 15.05.2017 ale Biroului 

Urbanism, tehnic, investiții, construcții coroborate cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate 

ale Consiliului local al orașului Ocna Mureș,  cu Legea nr 350/2001 actualizată și Ordinul nr 

2701/2010 al Ministrului Dezvoltării Regionale și al Turismului privind Metodologia de informare și 

consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuire planurilor de amenajare a teritoriului și de 

urbanism;   

      În temeiul art. 36 alin. (3) lit.b), alin.(6) lit.a) pct.1 şi  art.45, p-ctul.1 din Legea nr.215 din 23 

aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicata; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

       Art.1. Se aprobă Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuire 

a planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului pentru UAT Ocna Mureș, conform anexei, parte 

integrantă din prezenta.  

    

       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; 

       - Biroul urbanism, tehnic, investiții, construcții; 

       - Se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei orasului Ocna Mureș și pe site-ul 

Primăriei orașului Ocna Mureș; 
 

Ocna Mureş, 25.05.2017 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                  AVIZEAZĂ, 

ARON MARIN                                                                                                   SECRETAR ORAȘ  

                                                                                                                          PANDOR NICUȘOR 
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