
R O M Â N I A  
JUDET�UL MURES� 
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES� 
 
 

 
H O T A� R Â R E A     n r. 192 

din 28 iulie 2005 
 

privind aprobarea documentat�iei Plan Urbanistc de Detaliu – str. Negoiului în vederea completa�rii 
ansamblului de blocuri de locuint�e cu 2 blocuri de locuint�e s�i dota�ri aferente pe terenul proprietate 

privata� a lui Musgociu Mircea s�i Musgociu Simona 
Consiliul local municipal Tîrgu-Mures�, întrunit în s�edint�a� ordinara� de lucru, 

Va�zând Expunerea de motive nr. a Arhitectului S�ef nr. 11126/2005 privind aprobarea 
documentat�iei Plan Urbanistc de Detaliu – str. Negoiului în vederea completa�rii ansamblului de 
blocuri de locuint�e cu 2 blocuri de locuint�e s�i dota�ri aferente pe terenul proprietate privata� a lui 
Musgociu Mircea s�i Musgociu Simona, s�i avizul favorabil al Comisiilor de specialitate, 

Va�zând prevederile art. 38, lit. „k”, „c”, „g” s�i „f”, ale Legii nr. 215/2001 privind 
administrat�ia publica� locala�, als�e Legii nr. 50/1991 modificata� cu prevederile Legii nr. 453/2001 
s�i Legii nr. 401/2003, ale Legii nr. 350/2003 privind urbanismul s�i organizarea teritoriului, 

În temeiul dispozit�iilor art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administrat�ia publica� 
locala�, 

 
H o t a� r a� s� t e  : 

 
Art. 1. Se aproba� documentat�ia Plan Urbanistc de Detaliu – str. Negoiului în vederea 

completa�rii ansamblului de blocuri de locuint�e cu 2 blocuri de locuint�e s�i dota�ri aferente pe terenul 
proprietate privata� a lui Musgociu Mircea s�i Musgociu Simona, în suprafat�a� de 6900 mp, identificat ca cel 
înscris în CF nr. 92682/N, 92681/N s�i 95680/N Tîrgu Mures�, nr.top(nr. cad.) 3511/256/1/1/2/1/4 (1815); 
3511/256/1/1/1/2/1/3 (1814), respectgiv 3511/256/1/1/1/2/2 (1813), cu reglementa�rile urbanistice 
cuprinse în proiectul nr. 30/2005 întocmit de SC Concept Studio SRL Alba Iulia – documentat�ie care face 
parte integranta� din prezenta hota�râre, cu respectarea urma�toarelor condit�ii urbane: 

- îna�lt�imea la cornis�a� construct�iilor realizate în aliniamentul blocului ANL sa� nu depa�s�easca� cu 
mai mult de 3m îna�lt�imea la cornis�a� a cla�dirii ANL. Îna�lt�imea la cornis�a� a corpului perpendicular pe 
aliniament nu va depa�s�i cu mai mult de 3m îna�lt�ime la cornis�a� a blocului adiacent existent din str. Gloriei, 
nr. 14. 

- fa�ra� acces la carosabil în rampa� din str. Negoiului. Trotuarul spre str. Negoiului va fi de minim 
2,10 m cu plantat�iei de aliniament.  

Art. 2. Se aproba� ca punerea în aplicare a prevederilor prezentei sa� se faca� numai în 
condit�iile prezenta�rii avizului favorabil al Inspectoratului polit�iei rutiere pentru solut�ionarea 
circulat�iilor carosabile s�i pietonale s�i reactualizarea avizelor RA Aquaserv, SC Electrica SA, SC 
Distrigaz Nord SAS, Romtelecom SA, cu noua solut�ie urbana� propusa�, precum s�i prezentarea 
acordului majorita�t�ii proprietarilor terenurilor învecinate noilor obiective. Titularul va realiza pe 
cheltuiala� proprie lucra�rile de extindere a infrastructurii edilitare necesare funct�iona�rii 
obiectivelor propuse. 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hota�râri se însa�rcineaza� domnul dr. Florea 
Dorin, primarul municipiului Tîrgu Mures� s�i Executivul Consiliului local municipal prin 
Compartimentul Arhitect S�ef. 

           Pres�edinte de s�edint�a� 
                                                                                                dr. Sita Ioan  

                 Contrasemneaza� 
Secretarul municipiului Tîrgu-Mures� 
                   Maria Cioban 

 


