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HOTĂRÂREA  NR.61 
din  30 mai 2016 

privind Avizarea Planului Urbanistic Zonal, introducere în intravilan şi „Stabilire zonă funcţională 
pentru producţie şi funcţiuni complementare compatibile” 

 
 

 Consiliul local al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 
mai 2016, 
Luând act de: 
- cererea firmei SC MIRDATOD SRL înregistrată la Primăria Ibăneşti sub numărul 5813 din 30 
mai 2016, Proiectul „Stabilire zonă funcţională pentru producţie şi funcţiuni complementare 
compatibile”, 
-referatul nr. 5817/30.05.2016 întocmit de compartimentul achiziţii publice şi urbanism, 
Având în vedere: 
- prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii,  
-Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,  
-Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului,   
-Regulamentului general de urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicată, privind regimul 
juridic, economic şi tehnic al imobilului, teren şi/sau construcţii.  
-Regulamentului local de Urbanism, 
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 şi prevederile Legii nr.24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă;  
În temeiul prevederilor art. 32 din Ordinul nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, art.25 din 
Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului,  art.36, alin.(5) lit.c),alin.(6), lit. 
a) pct.11, art.45 alin.(2), lit.e), art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia 
publică locală 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1.–  Se aprobă Avizul Planului Urbanistic Zonal, introducere în intravilan şi „Stabilire 
zonă funcţională pentru producţie şi funcţiuni complementare compatibile”. 
 
 Art.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul 
achiziţii publice şi urbanism. 
 
 Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului: Instituţiei Prefectului 
judeţului Mureş,  SC MIRDATOD SRL, Compartimentului achiziţii publice şi urbanism, Direcţiei  
Amenajare Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi se aduce la 
cunoştiinţa publică prin publicare pe pagina de internet la adresa: www.ibanesti.ro 
 
 
   Preşedinte de şedinţă 
        Dan Ioan    Contrasemnează 
               Secretar 
        Todoran Codruţa-Alexandrina 
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