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HOTĂRÂREA  NR. 44 
din  18 aprilie 2016 

privind acordul de principiu pentru intocmirea PUZ pentru  introducerea în intravilan şi stabilirea ca 
zonă funcţională a terenului înscris în CF 51550 şi CF nr.51548 în suprafaţă de 3030 mp 

 
Consiliul local al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş întrunit în şedinţă extraordinară în data de 18 
aprilie  2016. 
Luând act de: 
     Cererea doamnei Moldovan Elena, domiciliată în Municipiul Reghin, str. Mihai Viteazu, bl.13H, 
sc.II, ap.38,  jud. Mureş prin care solicită aprobarea unui acord de principiu pentru intocmirea PUZ 
pentru  introducerea în intravilan şi stabilirea ca zonă funcţională a terenului înscris în CF 51550 şi 
CF nr.51548 în suprafaţă de 3030 mp; 
        Raportul compartimentului de specialitate nr. 4210 din 15.04.2016 prezentată de către 
persoana cu atribuţii în domeniul urbanism şi amenajarea teritoriului; 

Expunerea de motive nr.  4211 din 15.04.2016 prezentată de către Primarul comunei Ibăneşti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
      Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; 
Având în vedere: 
     prevederile art. 120 alin.(1) art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată; 
      prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil; 
     prevederile art.3 şi art.4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;     
     prevederile Legii nr. 350/2001 - privind amenajarea teritoriului si urmanism , cu modificarile si 
completarile ulterioare,  
    prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii , republicata 
cu modificarile si completarile ulterioare;  
     prevederilor art. 36 alin.(1), alin. (2) litera c) , alin.(5) lit. c) si art. 45 din Legea nr. 215/2001 
privind administratia publica locala, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare; 
Luând în considerare: 

prevederile art.1 alin.(2), art.2, art.4 şi art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică; 
În temeiul prevederilor art. 45 (1) şi art.115 alin.(1) lit.b), alin.(3)-(7) din Legea nr. 215/2001 – 
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare 
  

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1- Se aproba, de principiu, întocmirea Planului Urbanistic Zonal pentru introducerea în 
intravilan şi stabilirea ca zonă funcţională a terenului înscris în  CF- 51550 nr. cad 51550 şi CF -
51548 nr.cad 51548  în suprafaţă de 3030 mp,  la cererea doamnei Moldovan Elena, domiciliată 
în Municipiul Reghin, str. Mihai Viteazu, bl.13H, sc.II, ap.38,  jud. Mureş, pentru realizarea unui 
centru de recreere de mici dimensiuni, având ca dotări o sală de activităţi sportive (recreere), 
birou pentru consultanţă (servicii) şi organizare de mese festive (alimentaţie publică). 
 Art. 3.- Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, 
Ccompartimentului achiziţii publice şi urbanism, persoanei nominalizate la art. 1 și se va aduce la 
cunoștiința publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.ibanesti.ro                                              
 
 
       Preşedinte de şedinţă 
                                              Dan Ioan                                    Contrasemnează 
                                                                                Secretar 
                                                                                              Todoran Codruţa-Alexandrina 
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