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                   ROMÂNIA             

           JUDEŢUL ALBA 

     ORAŞUL OCNA MUREŞ 

                 PRIMAR  

       Nr. 23 din 18.02.2020        

     

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a 

orașului Ocna Mureș, precum și a modificării componenței Secretariatului Tehnic al Comisiei tehnice de 

amenajare a teritoriului și urbanism a orașului Ocna Mureș   

 

 

 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă extraordinară 

publică  la data de 18.02.2020 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 83/14.02.2020 de către 

primarul oraşului Ocna Mureş,  Silviu Vinţeler; 

 

 Având în vedere: 

 Referatul de aprobare nr. 2558 din 18.02.2020 al Compartimentului organizarea și amenajarea 

teritoriului, protecția mediului din care rezultă necesitatea aprobării modificării componenței 

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a orașului Ocna Mureș, precum și a 

modificării componenței Secretariatului Tehnic al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și 

urbanism a orașului Ocna Mureș;   

 raportul de specialitate ____________ nr.  ______________ al Direcției Economice, 

 avizele ___________ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Ocna Mureș 

 prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată; 

 prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată;  

 Hotărârea nr. 110/14.06.2017 a Consiliului local al orașului Ocna Mureș, 

 

 În temeiul art. 129, alin. 2, lit c, art. 136, art. 139, alin. (3) lit. e) şi art. 196, alin. (1) lit. a) din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

 

 

                                                             H O T Ă R Ă Ş T E :  

           

 Art. 1.  Se eliberează d-na Sorina Geta Biriș din funcția de membru al Secretariatului tehnic al  

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a orașului Ocna Mureș. 

 

 Art. 2. Se numește d-na Sorina Geta Biriș, care girează prin delegare funcția de Arhitect Șef, în 

funcția de membru al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a orașului Ocna Mureș. 

 

 Art. 3. Se numește d-nul Iulian Olariu Iakab în funcția de membru al Secretariatului Tehnic al 

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a orașului Ocna Mureș. 

 

 Art. 4. Anexa nr. 1 Componența Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a 

orașului Ocna Mureș și Anexa nr. 3 Componența Secretariatului tehnic al Comisiei tehnice de amenajare 

a teritoriului și urbanism a orașului Ocna Mureș, așa cum au fost aprobate prin Hotărârea nr. 

110/14.06.2017 a Consiliului local al orașului Ocna Mureș, se modifică în mod corespunzător. 

 

 Art. 5. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, actualizată.     
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 Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se împuternicește primarul 

orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler.  

  

 

                Se comunică la: 

 - Instituția Prefectului - județul Alba; 

 - Primarul orașului Ocna Mureş,  

- Biroul urbanism - Compartiment organizarea și amenajarea teritoriului; 

- D-na Sorina Geta Biriș 

- D-nul Iulian Olariu Iakab 

 

 

                                                      Ocna Mureş, 18.02.2020   

 

                      INIŢIATOR,               AVIZAT, 

PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,           SECRETAR GENERAL 

                SILVIU VINŢELER     SIMION NICUŞOR PANDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost iniţiat în conformitate cu prevederile art. 136 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. e) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost avizat________________ în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 136 

alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ Compartimentului 

______________________________________________________________ 

 a fost transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. 1 lit. a şi lit. b, art. 136 

alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea 

comisia de specialitate _____________________________________________ 

alte avize necesare ___________________________________________________________ 
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