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NR. 

AVIZ/DATA 
DENUMIRE ŞI ADRESĂ LUCRARE BENEFICIAR/ADRESĂ 

1/12.01.2017 

 

„Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări pentru reconformare zonă, construire 

cartier de locuinţe colective cu dotări aferente unui centru de cartier (echipamente 

publice, servicii de interes general", cu regulamentul local de urbanism aferent,  

zona Fabrica de Zahăr- str. Libertăţii- str. Băneasa- str. Ion Heliade Rădulescu  

SC"MAURER IMOBILIARE"SRL, 

judeţul Braşov,  municipiul Braşov,  

str. Albatrosului nr. 11 

2/20.01.2017 
 

„Plan urbanistic zonal- lotizare teren şi stabilire reglementări pentru construire 

ansamblu de locuinţe unifamiliale”, cu regulamentul local de urbanism aferent, str. 

Mărului, nr. 28 

Pop Teodor  

municipiul Tîrgu Mureş,  

str. Mărului, nr. 28 

3/14.02.2017 

 
„Plan urbanistic zonal- extindere reglementări stabilite prin PUD aprobat la nivelul 

parcelei, în vederea atribuirii aceluiaşi statut cu loturile studiate şi mobilate şi pentru 

actualizarea circulaţiilor în zonă conform situaţiei reale", cu regulamentul local de 

urbanism aferent , str. Rămurele, fnr. 

Gheorghiu Petru Alexandru, 

municipiul TÎRGU MUREŞ,  

str. CUTEZANTEI nr. 22 

4/23.03.2017 „Plan urbanistic zonal pentru reglementarea incintei din str. Regele Ferdinand nr. 4-

6, prin schimbarea destinaţiei corpurilor C1 şi C2 din ateliere, birouri şi garaje în hotel 

şi restaurant cu terasă acoperită prin reamenajarea, extinderea şi etajarea acestora", cu 

regulamentul local de urbanism aferent, str. Regele Ferdinand, nr.4-6 

MARTA CLAUDIU SIMION şi 

MARTA CLAUDIA 

municipiul TÎRGU MUREŞ,  

str.Mihail Kogălniceanu nr.17, 

5/ 07.04.2017 „Plan urbanistic zonal pentru parcelare terenuri şi stabilire reglementări necesare 

construirii de locuinţe în cartierul Unirii- Etapa II”, cu regulamentul local de 

urbanism aferent, str. Vasile Săbădeanu fnr.  

 

SC"MACO CONSTRUCT"SRL, 

municipiul TÎRGU MUREŞ,  

Str. CĂLĂRAŞILOR, nr. 12  

6/ 07.04.2017 „Plan urbanistic zonal pentru reconformare zonă pentru construire hotel, 

restaurant şi SPA, amenajare accese din str. Burebista”, cu regulamentul local de 

urbanism aferent, str.Tisei, nr. 42  

 

 

SC" PALAS COM" SRL, 

municipiul TÎRGU MUREŞ, 

str. Pasaj PALAS, nr. 8 

 



7/14.04.2017 „Plan urbanistic zonal- reconversie de UTR"VT" în UTR"CML"- zona mixtă 

conţinând servicii şi echipamente publice, servicii de interes general- 

manageriale, tehnice, profesionale, sociale, comerţ, hoteluri, restaurante, loisir, 

sport şi locuinţe”, cu regulamentul local de urbanism aferent, Aleea Carpaţi, nr.59  

 

FĂRCAŞ JENICA,  

municipiul TÎRGU MUREŞ,  

str. BARTOK BELA, nr. 4, ap. 16 

 

8/14.04.2017 

 

„Plan urbanistic zonal- reconformare zonă mixtă mixtă cu locuinţe individuale şi 

colective mici şi activităţi productive- UTR"LM" în zona activităţilor productive 

şi de servicii pentru construire hală de producţie- „UTR”AI2”, cu regulamentul 

local de urbanism aferent, str. Băneasa, nr.8  

 

SC" FIMATEX" SRL,           

municipiul TÎRGU MUREŞ,        

str. BANEASA, nr. 8,   

 

9/18.04.2017 

 

„Plan urbanistic zonal- parcelare teren şi stabilire reglementări pentru construire 

locuinţe, cu regulamentul local de urbanism aferent”, str. Cotului fnr 

 

ORMENISAN DAN LUCIAN  

municipiul TÎRGU MUREŞ,         

str. ALUNIS nr. 33, 

 
10/18.04.2017 

 
„Plan urbanistic zonal- reconformare zonă pentru construire spaţiu comercial şi birouri 

în extinderea corpului C8 existent şi pentru construire spălătorie auto”, cu regulamentul 

local de urbanism aferent, str. Gh. Doja, nr. 197 

 

SC"TOMEK BUSINESS 

MANAGEMENT"SRL şi Toth Zsolt, 

municipiul TÎRGU MUREŞ şi comuna 

Livezeni, str. PODENI nr. 17 şi Aleea 

Lunii , nr. 38 

 

11/18.04.2017 

 

„Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire sediu firmă şi 

locuinţe de serviciu”, cu regulamentul local de urbanism aferent, str. Predeal, fnr 
 

SC"AMPLUSNET"SRL   

municipiul TÎRGU MUREŞ,         

Str. VLAHUTA, nr. 17   

 

12/19.04.2017 

 

„Plan urbanistic zonal- reconformare de zone prin extinderea UTR"LV2z"- 

subzona locuinţelor individuale cu regim de înălţime P, P+M, situate pe versanţi 

slab construiţi, în condiţii de densitate redusă, din vecinătatea imediată”, cu 

regulamentul local de urbanism aferent, str. Negoiului, nr.75 

BITA CLAUDIU,                 

municipiul TÎRGU MUREŞ,                    

Bulevard 1 DECEMBRIE 1918 nr. 

49,  ap. 6, 



13/19.04.2017 

 

„Plan urbanistic zonal- introducere terenuri în intravilanul localităţii, lotizare 

terenuri  şi stabilire reglementări în vederea construirii de locuinţe unifamiliale 

generat de imobilele- terenuri cu suprafaţa totală de 54607mp din care 25000mp 

propuse pentru reglementare, situate parţial în intravilanul şi parţial în 

extravilanul localităţii,  identificate ca fiind cele evidenţiate în cărţile funciare 

nr.137443, 131535, 137195/Tg.Mureş, nr. cad 137443,131535;137195”, cu 

regulamentul local de urbanism aferent 

 

KOSA LASZLO                    

municipiul TÎRGU MUREŞ 

str. Strada BOLYAI, nr. 18, 

 

14/19.04.2017 „Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire casă de locuit şi 

garaj auto”, cu regulamentul local de urbanism aferent , str. Remetea, nr. 95/B, 

 

 

BOGDAN IOAN- CRISTIAN, 

municipiul TÎRGU MUREŞ,         

str. HUNEDOARA nr. 17A, ap. 25 

15/19.04.2017 „Plan urbanistic zonal- lotizare terenuri şi stabilire reglementări pentru 

construire case de locuit P+M, D+P+M”, cu regulamentul local de urbanism 

aferent, strada Szotyori Jozsef, fnr., 
 

 

KISS DOMOKOS                  

municipiul TÎRGU MUREŞ          

str. Grigore Ploeşteanu, nr. 19A/1  

 

16/24.04.2017 

 

„Plan urbanistic zonal- reconformare zonă funcţională pentru modernizare 

cabinet stomatologic” cu regulamentul local de urbanism aferent, str. Caraiman, nr. 

1;3 

 

 

POP VASILE                            

municipiul TÎRGU MUREŞ,             

str. CARAIMAN nr. 1,  

 

17/25.04.2017 

 

„Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire imobil de 

locuinţe colective cu spaţii comerciale şi prestării servicii la parter”, cu 

regulamentul local de urbanism aferent, str. Mărăşti, nr. 16 

SC"CITADIN PREST"SA, 

municipiul TÎRGU MUREŞ,        

str. DEZROBIRII nr. 65, 

18/ 26.04.2017 

 

„Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire ansamblu rezidenţial şi 

servicii” , cu regulamentul local de urbanism aferent, Pţa Trandafirilor, nr.24,  
 

SC„SALA CONSTRUCT”SRL,  

municipiul TÎRGU MUREŞ,             

str. DEPOZITELOR nr. 4 

19/ 30.05.2017 

 

  

„Planul urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire ansamblu de locuinţe 

cu spaţii comerciale la parter” cu regulamentul local de urbanism aferent, str. Gh.Doja, 

nr. 24; 26; 28; 30 

SC"ROMUR"SA,                     

municipiul TÎRGU MUREŞ,          

Piaţa TEATRULUI nr. 10, 



20/20.06.2017 

 

„Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire casă de locuit 

unifamilială” cu regulamentul local de urbanism aferent, str. Viile Dealul Mic, fnr. 
DRAGOTĂ ANA,                     

municipiul TÎRGU MUREŞ,        

Bulevard PANDURILOR nr. 22/13 

21/26.06.2017 

 
„Plan urbanistic zonal- dezvoltarea zonei Spitalului Județean de Urgenţă Mureş- zona 

străzilor Gheorghe Marinescu- Parcul Eroilor, cu regulamentul local de urbanism 

aferent generat de imobilul cu suprafaţa de cca 6,4 ha edificat cu construcţii, situat în 

str. Gheorghe Marinescu, nr.50 

Muncipiul Tîrgu Mureş          

municipiul TÎRGU MUREŞ,               

Piaţa VICTORIEI, nr.3 

22/07.08.2017 

 

„Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire clădire locuinţe 

colective cu parter comercial şi servicii comerciale” cu regulamentul local de urbanism 

aferent , str. Rozmarinului, nr.1,  

 

SC"BOSTAN JUNIOR"SRL, 

municipiul TÎRGU MUREŞ,             

Strada ROZMARINULUI nr. 1 

23/15.09.2017 
 

„Plan urbanistic zonal- reconversie funcţională zonă pentru stabilire 

reglementări construire spălătorie auto" cu regulamentul local de urbanism 

aferent, Calea Sighişoarei, nr. 72 

RITEA DANIELA,               

municipiul TÎRGU MUREŞ,                           

Calea SIGHISOAREI nr. 72,  

24/18.09.2017 
 

 „Plan urbanistic zonal- reconformare de zone şi stabilire reglementări pentru 

amplasare locuinţe colective şi spaţii multifuncţionale" cu regulamentul local 

aferent,  str. Voinicenilor: nr. 109; nr. 109/A; nr. 111; nr.113; str. Constandin 

Hagi Stoian, fnr.  
 

SC"FUSION 

CONSTRUCT"SRL,          

comuna Ceuaşu de Câmpie, 

str. Voiniceni nr. 13, 

25/19.09.2017 
 

„Plan urbanistic zonal- reconformare zonă în vederea construirii de locuinţe 

unifamiliale”, cu regulamentul local aferent, generat de imobilele- terenuri cu 

suprafaţa totală de 6359mp situate în intravilanul Municipiului Tîrgu Mureş, str. 

Jean Monnet, fnr,  
 

BORSOS MIKLOS,       

municipiul TÎRGU MUREŞ,        

str. BRASOVULUI nr. 7,  

 

26/ 22.09.2017  „Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări urbanistice necesare construirii unei 

spălătorii auto" cu regulamentul local de urbanism aferent, str. Podeni, nr.12  

 

SC"FRESHECO WASH" SRL-D, 

satul Cristeşti, Comuna Cristeşti,  

Strada Cooperativei, nr. 499/B,  

27/25.09.2017 

 

 „Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire locuinţe unifamiliale, 

restudiere traseu căi majore de acces prevăzute prin PUZ Unirii şi reconformarea 

acestora în concordanţă cu situaţia reală din teren", zona străzilor Mărului- Zeno 

Vancea 

MAIER DALILA ANA MARIA, 

municipiul TÎRGU MUREŞ,        

Strada PĂDURII nr.65 , 



28/26.09.2017 

 

„Plan urbanistic zonal- introducere terenuri în intravilan, lotizare terenuri şi stabilire 

reglementări în vederea construirii de locuinţe unifamiliale”, cu regulamentul local de 

urbanism aferent, generat de imobilele- terenuri libere de construcţii cu suprafaţa totală 

de 17320mp, situate în extravilanul Municipiului Tîrgu Mureş 

 

GYERESI MARIA 

MAGDALENA,                    

municipiul TÎRGU MUREŞ,   

Strada SURIANU nr. 22,  

29/09.10.2017 

 
„Plan urbanistic zonal- introducere teren în intravilan, lotizare teren şi stabilire 

reglementări în vederea construirii de locuinţe unifamiliale”, cu regulamentul local de 

urbanism aferent, generat de imobilele- terenuri cu suprafaţa totală de 10038mp situate 

parţial în intravilan şi parţial în extravilanul Municipiului Tîrgu Mureş, zona str. 

Remetea 

ŞTEFAN DOINIŢA- MARIA, 

municipiul TÎRGU MUREŞ,         

strada REMETEA nr. 242A, 

 


