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HOTĂRÂREA NR. 25 

Din 5 mai 2015 

 

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Studiu de amplasament pentru 

construire hală prestări servicii, microproducţie şi depozitare, beneficiar SC FRONT 

DOORS SRL 

 

Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 5 mai 2015, 

       Urmare cererii nr. 16.419/20.04.2015, depusă la primăria oraşului Ungheni de către SC 

Front Doors SRL, 

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

urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Mureş nr  13/02.04.2015, 

       Analizând Documentatia tehnică: Plan Urbanistic de Detaliu – Studiu de amplasament 

pentru construire hală prestări servicii, microproducţie şi depozitare, întocmită de firma SC 

Tektura SRL, proiect nr 11/2004, 

       Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 2437/23.04.2015 a Primarului oraşului 

Ungheni Prodan Victor şi Raportul de specialitate nr. 2348/23.04.2015  întocmit de ing. 

Blaskievics Adam,    

      Vazand proiectul de hotărâre propus de primarul oraşului Ungheni și avizat favorabil de 

comisia de specialiate pentru agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului 

și urbanism din cadrul Consiliului local Ungheni 

Tinând cont de prevederile art. 2 alin (2) din Legea nr 50/1991 republicată, privind autorizarea 

lucrărilor de construcţii, 

      Reţinând prevederile art 25 alin (1), art 48,  art 32 alin(1) lit b) şi d) precum şi alin(6), art 

56 alin(4) şi (6) din Legea nr 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 

modificările şi completările ulterioare, 



     În temeiul art. 36, alin. (2), lit. „c”, alin. 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 de Detaliu - Studiu de amplasament pentru construire 

hală prestări servicii, microproducţie şi depozitare, pentru terenul proprietate privată inscris în 

C.f. nr. 51400/Ungheni, în suprafaţă de 5.000 mp. beneficiar SC FRONT DOORS SRL 

    Indicatori urbanistici: POT max=50%; CUT max=5mc/mp teren. 

 Art. 2  Termenul de valabilitate al documentaţiei de urbanism faza PUD de la Art.1 este 

până la data de 31 decembrie 2015. 

             Art. 3  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituției Prefectului - județul Mures, 

- Primarului orasului Ungheni, judetul Mures, 

- Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului, 

- Serviciului financiar contabilitate. 

- Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni. 

 

 

 

Adoptata in Ungheni, la data de 5 mai 2015 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ 
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  ________________________                                  ________________________ 


