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                                        PROCEL VERBAL 

încheiat cu ocazia dezbaterii publice organizată de Municipiul Târgu Mureș 

                                      la data de 17.03.2020 
 

Au fost prezenți:  

Din partea Municipiului Târgu Mureș:   

- Miheț Florina Daniela        

- Șef serviciu – Dumitru Luiza  

- Inspector – Mircea Raluca 

- Inspector - Gozman Delia                                                               

Din partea proiectanților:                               

- arh. urb. Keresztes Geza 

- arh. Leszai Eniko 

- arh.urb. Lipovan P.Octavian  

Din partea beneficiarilor:                                

- Muntean Emil 

Din partea publicului  

-  

Temele dezbaterii constau în consultarea opiniei publice cu privire la documentațiile de 

urbanism. Elaboratorii documentațiilor de urbanism au prezentat conținutul acestora: 

1. "P.U.Z.- stabilire reglementari pentru construire clădire multifuncțională" cu 

regulamentul local de urbanism aferent, Calea Sighișoarei, f.nr. ; beneficiar:Muntean 

Emil.; elaborator: B.I.A.c.a.Leszai Eniko T.N.A.560 – arh. urb. Keresztes Geza 

- fără observații din partea publicului 

2. "P.U.Z.- Construire imobil de locuințe colective cu spații comerciale și prestări servicii 

la parter" cu regulamentul local de urbanism  , str. Mărăști, nr.16.; beneficiar: S.C. 

Citadin Prest S.A.; elaborator: S.C. Ara Architects S.R.L. – arh. urb. Raus Adrian 

- fără observații din partea publicului 

3. "PUZ – Stabilire reglementări pentru construire casă de locuit, organizare circulații, 

asigurare utilități , cu regulamentul local de urbanism aferent,, str.Mărului, f.nr., 

beneficiar: Derji Ovidiu Valentin și Derji Lenuța Ancuța.; elaborator: S.C. Proiect 

S.R.L. - arh. urb. Keresztes Geza 

- fără observații din partea publicului 

4. "P.U.Z.- Stabilire reglementări pentru schimbare de destinație și extindere locuință, " 

cu regulamentul local de urbanism aferent., str. Dâmbu Pietros, nr. 29, beneficiar: 

Butnar Mihai și soția Moldovan Mariana-Doina; elaborator: S.C. Euroconcept S.R.L. – 

arh.urb. Lipovan P.Octavian 

- fără observații din partea publicului 

5. "P.U.Z. - Stabilire reglementări pentru construire două case de locuit pe parcelar 

existent, împrejmuiri și racord utilități, " cu regulamentul local de urbanism aferent., 

str.Constandin Hagi Stoian, f.nr., beneficiar: Russu Paul-Cristian și soția; Gabor 

Victor-Gabriel și soția; elaborator: S.C. Proiect S.R.L. - arh. urb. Keresztes Geza 

- fără observații din partea publicului 
 

                                                                                                                      ARHITECT ŞEF, 

                                                                                                                     MIHEŢ Florina Daniela 
 

            Întocmit:Gozman Delia, inspector serviciu urbanism 

Verificat: Dumitru Luiza, şef serviciu 
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