
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL UNGHENI 

547605, Ungheni, nr. 357                             tel/fax:0265-328.112; 328.212,  

e-mail: secretar@primariaungheni.ro 

 

HOTĂRÂREA NR. 79 

Din 22 Decembrie 2015 

 

Privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al oraşului Ungheni şi 

localităţile apartinătoare 

 

Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 22 decembrie 

2015, 

        Având în vedere Referatul de aprobare nr 7644/17.12.2015, întocmit de primarul oraşului 

Ungheni şi raportul de specialitate nr. 7645/17.12.2015  întocmit de ing. Blaskievics Adam,  

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

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

și urbanism din cadrul Consiliului local Ungheni, 

       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 conformitate cu art. II din Legea nr 303/2015 pentru modificarea art. 46 din  Legea  nr 

350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, și al art II din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr 85/2012 pentru modificarea alin (1^3) al art 46 din Legea nr 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului si urbanismul,        

         In temeiul art. 36, alin. (2), lit. „c”, alin. (5),  lit. „c” si art 45, alin. (2), pct. „e” din Legea 

nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 



 Art.1 Se aprobă prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al oraşului Ungheni 

şi localităţilor aparţinătoare, conform art II din Legea nr 303/2015, până la data aprobării  în 

condiţile legii a noii documentaţii de urbanism, aflat în curs de elaborare, dar nu mai târziu de 30 

Decembrie 2018. 

         Art.2  Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutiei Prefectului judetului Mures, 

- Primarului orasului Ungheni, judetul Mures, 

- Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului, 

                      -    Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni. 

 

 

Adoptata in Ungheni, la data de 22 decembrie 2015 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ 

     CULCEAR FLORIN                                             SECRETAR COVRIG DANIELA 

 

  ________________________                                  ________________________ 

 


