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HOTĂRÂREA NR. 11 

Din 18 martie 2014 
 

Privind aprobarea executării unui branşament de apă potabilă pentru imobilul – casă de 

locuit Cerghizel nr adm. 75 (fostă moară) – aparţinând domeniului privat  al oraşului 

Ungheni  

 

 Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 18 martie 2014, 

       Luând în considerare expunerea de motive nr. 1630/14.03.2014 întocmit de primarul 

orasului Ungheni  şi raportul nr. 1631/14.03.2014 întocmit de ing. Blaskievics Adam, 

        Având în vedere:         

- Proiectul de hotărâre propus de primarul oraşului Ungheni  

- Cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire branşament apă înregistrată la Primăria 

oraşului Ungheni sub nr. 15755/21.02.2014,  

- Memoriu tehnico-justificativ nr 3354/2014, întocmit de SC Aquaserv  SA cu sediul în Tg 

Mureş, 

- P.U.G. Ungheni sat Cerghizel, aprobat prin H.C.L. nr 16/2001 şi prelungit prin H.C.L. nr 

36/26.06.2013, 

- Certificat de urbanism nr. 8/19.02.2014,  

- Legea nr. 50/1991 republicată şi Ordinul nr. 839/2009 pentru aplicarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, 

   -  art 4 din Legea nr 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

          În temeiul art. 36, alineat (2), litera c)  și art. 45, alin. (3) din Legea  nr 215/2001 privind 

administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 



HOTĂRĂŞTE: 

 

    Art.1.  Se aprobă executarea  unui branşament de apă potabilă pentru imobilul – casă de 

locuit Cerghizel, nr. adm. 75 (fostă moară) – aparţinând domeniului privat al oraşului Ungheni, 

identificat în inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al oraşului Ungheni, nr. crt. 6, cod 

catalog 1.6.1, număr inventar 1008. 

      Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul orasului 

Ungheni, prin compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului. 

            Art.3.  Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutiei Prefectului judetului Mures, 

- Primarului orasului Ungheni, judetul Mures, 

- Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Primariei 

orasului Ungheni, 

- titularului cererii, 

                      -    Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni. 

 

 

Adoptată în Ungheni, la data de 18 martie 2014 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ 

       TRIF IOAN      SECRETAR COVRIG DANIELA 
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