
         

          
             CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR. 227 
 

privind prelungirea termenului de valabilitate a documentaţiilor de 
urbanism PUG, PAT şi RLU       

         
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară 

publică la data de 19.12.2018, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 
732/13.12.2018, de către primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

Având în vedere referatul nr. 16670/15.11.2018 şi raportul de specialitate 
favorabil nr. 17187/27.11.2018  ale Biroului urbanism, tehnic şi investiţii din care 
rezultă necesitatea prelungirii PUG, PAT şi RLU, adresa şi memoriul justificativ nr. 
17148/26.11.2018 privind solicitarea avizului Consiliului Judeţean Alba pentru 
prelungire PUG, PAT şi RLU, Avizul Consiliului Judeţean Alba transmis prin adresa nr. 
24149/R/24029/03.12.2018, rapoartele cuprinzând avizele favorabile  ale  comisiilor 
de specialitate ale Consiliului local Ocna Mureş, coroborate cu prevederile cuprinse la 
art. 46, alin 13 şi alin. 18 lit. b) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, actualizată, Hotărârea de Guvern nr. 382/2003 pentru aprobarea 
Normelor Metodologice privind exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor de 
amenajare a teritoriului şi de urbansim pentru zonele de riscuri naturale, O.U.G nr. 
51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001, Hotărârea Consiliului Local al oraşului 
Ocna Mureş nr. 67/26.04.2018 şi cele ale Contractului de prestări de servicii nr. 
19317/28.12.2010 încheiat cu SC EXPERIMENT PROIECT SRL din Cluj Napoca pentru 
reactualizarea documentaţiilor de urbanism PUG, PAT şi RLU.   

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, actualizată; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
        Art. 1. Se prelungeşte termenul de valabilitate al documentaţiilor de urbansim 
PUG, PAT şi RLU ale oraşului Ocna Mureş (inclusiv localităţile componente Uioara de 
Sus şi Uioara de Jos şi satele aparţinătoare Războieni-Cetate, Cisteiul de Mureş şi 
Micoşlaca), în forma în care au fost acestea aprobate prin Hotărârea nr. 33/1998 a 
Consiliului Local al oraşului Ocna Mureş, cu modificările şi completările ulterioare, 
aprobate în condiţiile legii prin PUZ-uri sau PUD-uri, începând cu data de 30.12.2018 
şi până la data aprobării, a noilor documentaţii de urbanism actualizate, dar nu mai 
târziu de 31.12.2023.  
        
        Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr. 
554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.       
 
        Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
împuterniceşte primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 
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             Se comunică la: 
       - Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 
       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 
       - Consiliul Judeţean Alba  
       - Biroul urbanism, tehnic, investiții; 
       - Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare. 
 

Ocna Mureş, 19.12.2018 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETAR ORAȘ, 
   OROSZHEGYI   CSABA                   NICUȘOR PANDOR       
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