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          HOTĂRÂRE Nr.16 

                      din 28.07.2016 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, în scopul introducerii în intravilan şi stabilire zonă 

funcţională pentru sala de activităţi sportive (recreere), birouri pentru consultant (servicii) şi 

organizare de mese festive (alimentaţie publică); 

 

 

 Consiliul local al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş. 

 Luând act de: 

- cererea  doamnei Moldovan Elena înregistrată la Primăria Ibăneşti sub numărul 6961 din 08.07.2016,  

Proiectul „ Întroducere în intravilan şi stabilire zonă funcţională pentru sala de activităţi sportive 

(recreere), birouri pentru consultant (servicii) şi organizare de mese festive (alimentaţie publică); 

-referatul nr. 7288/20.07.2016 întocmit de compartimentului 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, ali.(5) lit.”c”,  ali.6, lit.”a” pct.11, 

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 Palul Urbanistic Zonal în scopul introducerii în intravilan şi stabilire zonă 

funcţională pentru sala de activităţi sportive (recreere), birouri pentru consultant (servicii) şi 

organizare de mese festive (alimentaţie publică). 

 

 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,  doamnei Moldovan Elena, Compartimentului achiziţii publice şi urbanism şi se aduce la 

cunoştiinţa publică prin publicare pe pagina de internet la adresa: www.ibanesti.ro 

   

Preşedinte de şedinţă,                                                          Contrasemnează, 

                           Ciorăneanu Ştefan                                                                p. Secretar, 

           Inspector, Neag Ancuţa-Niculina 
 


