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HOTĂRÂREA NR. 83 

Din 29.12.2015 

 

Privind aprobarea lucrărilor de extindere conductă şi branşamente  apă potabilă pe 

domeniul public  al oraşului Ungheni, strada Cosminului(Solarii)  precum şi acordare 

drept de uz şi servitute  
 

 

 

 Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţă extraordinară de îndată  din data 

de 29 decembrie 2015, 

 

 

       Luând în considerare Referatul de aprobare nr.  7646/17.12.2015  întocmit de primarul 

orasului Ungheni și Raportul de specialitate nr.   7647/17.12.2015     întocmit de ing. Blaskievics 

Adam, 

       Având în vedere: 

- Certificatul de urbanism nr  140/14.12.2015 emis de Primăria Oraşului Ungheni în 

scopul: Extindere conductă de apă potabilă,  

- Proiect  nr 7/2015, întocmit de SC Comali Prodimpex SRL, 

- PUG Ungheni aprobat prin HCL nr 13/2001 şi prelungit prin HCL nr 36/26.06.2013, 

- Art. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, 

- 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 2 şi  art 3 alin (4), din Legea nr 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, 

       In temeiul prevederilor art. 63 alineat (5) litera d) si articolul 45 alineat (6) din Legea 

administratiei publice locale numarul 215/2001, republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

   Art. 1  Se aprobă lucrările de extindere conductă  apă potabilă pe domeniul public al oraşului 

Ungheni,   str Cosminului(Solarii)  precum şi acordare de drept de uz şi servitute, conform 

proiectului tehnic nr 7/2015 întocmit de SC Comali Prodimpex SRL. 

   Art.2 Se aprobă transmiterea temporară a terenului în suprafaţă de 500 mp constructorului pe 

perioada executării lucrărilor prin Proces verbal de predare-primire, cu condiţia ca după 

executarea lucrărilor de construire terenul afectat(căi de comunicaţie pietonală şi auto) să să fie 

adus de către constructor la forma iniţială. 

  Art.3 Prezenta hotărăre se comunică: 



-Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş. 

-Primarului oraşului Ungheni. 

-Serviciului de urbanism şi amenajarea teritoriului. 

-Se afişează la sediul Primăriei oraşului Ungheni. 

 

Adoptată în Ungheni, la data de 29.12.2015 
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