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HOTĂRÂREA NR. 45 

Din 29 august 2014 

 

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Introducere în intravilan şi stabilire zonă 

funcţională- zonă pentru construcţii industriale, servicii şi depozitare, beneficiar S.C. 

TAPS RO S.R.L. 

 

 

 

 Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 29 august 

2014, 

      Văzând cererea nr. 17750/06.08.2014, depusă la primăria oraşului Ungheni de către S.C. 

TAPS RO S.R.L. prin reprezentant Ignat Sorin, 

      Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi 

urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Mureş nr  36/18.06.2014, 

      Analizând Documentatia tehnică: Plan Urbanistic Zonal – introducere în intravilan şi 

stabilire zonă funcţională- zonă pentru construcţii industriale, servicii şi depozitare, întocmită de 

firma SC Tektura SRL, proiect nr 2/2012, 

      Avand în vedere Expunerea de motive nr. 5360/25.08.2014 a Primarului oraşului Ungheni 

Prodan Victor şi Raportul de specialitate nr. 5361/25.08.2014  întocmit de ing. Blaskievics 

Adam,    

     Tinând cont de prevederile Legii nr 50/1991 republicată, privind autorizarea lucrărilor de 

construcţii, 

     Reţinând prevederile Legii nr 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

    In temeiul art. 36, pct. 5, lit. “c”, art. 45, alin. (2), lit. “e”, art. 115 alin. 1, lit. b din Legea 

administraiei publice locale nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 



 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - introducere în intravilan şi stabilire zonă 

funcţională- zonă pentru construcţii industriale, servicii şi depozitare, pentru terenul proprietate 

privată inscris în C.F. nr. 51466/Ungheni, în suprafaţă de 8900 mp. 

    Indicatori urbanistici: POT max=45%; CUT max=5mc/mp teren.. 

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

Ungheni, prin Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului. 

            Art. 3  Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutiei Prefectului judetului Mures, 

- Primarului orasului Ungheni, judetul Mures, 

- Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Primariei orasului 

Ungheni, 

                      -    Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni. 

 

 

Adoptata in Ungheni, la data de 29 august 2014 
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