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

H O T A� R Â R E A     nr. 130 
din 26 martie 2009 

 

privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire documentat�ie 
”Planul Urbanistic Zonal – modificare indici urbanistici reglementat�i prin P.U.D. aprobat prin 

Hota�rârea Consiliului local municipal nr. 59 din 31 iulie 2008” 
beneficiar Salvan Eusebiu - Daniel 

 
 
 

Consiliul local municipal Tîrgu Mures�, întrunit în s�edint�a� ordinara� de lucru, 
 

Va�zând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures� nr. 7867 din 
05.03.2009 prin ”Arhitect S�ef” privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire 
documentat�ie „Planul Urbanistic Zonal – modificare indici urbanistici reglementat�i prin 
P.U.D. aprobat prin Hota�rârea Consiliului local municipal nr. 59 din 31 iulie 2008” s�i 
avizul favorabil al comisiilor de specialitate , 

Va�zând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului s�i urbanismul, cu 
modifica�rile s�i completa�rile ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. ”c”, art. 45, art. 115, alin. (1), lit. „b” din 
Legea nr. 215/2001 privind administrat�ia publica� locala�, republicata�,  
 

H o t a� r a� s� t e : 
 

Art. 1. Se aproba� avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire Planul Urbanistic 
Zonal – modificare indici urbanistici reglementat�i prin P.U.D. aprobat prin Hota�rârea 
Consiliului local municipal nr. 59 din 31 iulie 2008” beneficiar Salvan Eusebiu - Daniel. 

Prin avizul prealabil de oportunitate nr. 12/05.03.2009 emis pentru întocmire P.U.Z. – 
modificare indici urbanistici reglementat�i prin P.U.D. aprobat prin Hota�rârea Consiliului 
local municipal nr. 59 din 31 iulie 2008, se stabiles�te teritoriul care urmeaza� sa� fie 
reglementat, categoriile funct�ionale ale dezvolta�rii s�i reglementa�rile urbanistice ce vor fi 
stabilite ca urmare a studiilor preliminare. 

Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. va detalia unita�t�ile teritoriale de 
referint�a� cuprinse în studiu. 

Art. 2. Avizul prealabil de oportunitate nr. 12/05.03.2009 întocmit de direct�ia Arhitect 
S�ef prin Serviciul de Urbanism s�i Amenajarea Teritoriului face parte integranta� din prezenta 
hota�râre. 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hota�râri se încredint�eaza� 
Primarul municipiului Tîrgu Mures� – dr. Dorin Florea prin Compartimentul Arhitect S�ef. 

 
   

    
  Pres�edinte de s�edint�a� 

                             ing. Maior Sergiu Claudiu 
                
                 Contrasemneaza� 
Secretarul Municipiului Tîrgu Mures� 
                  Maria Cioban  
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AVIZ  PREALABIL DE OPORTUNITATE 
Nr. 12 din 05.03.2009 

 
Solicitant/Adresa�:  SALVAN EUSEBIU - DANIEL, jud. Bistrit�a-Na�sa�ud, loc. Viis�oara,  
   DN17, nr.62. 

 
Nr. cerere:  7867/18.02.2009  

 
Obiectiv/Adresa�: PUZ – modificare indici urbanistici reglementat�i prin PUD aprobat prin 

HCLM nr.59 din 31 iulie 2008, str. Luceafa�rului, 2A. 
 
Zona este reglementata� din punct de vedere urbanistic de PUD-ul aprobat prin HCLM 

nr.59/31.07.2008 prin care s-au stabilit condit�iile de amplasare, dimensionare, conformare s�i servire 
edilitara� a unui bloc de locuint�e în regim de îna�lt�ime D+P+4E, amplasat pe aliniamentul stra�zii 
Luceafa�rului, retras la minim 3,6m fat�a� de limitele parcelei; Îna�lt�imea maxima� =20,0m; POTmax = 
50%, CUTmax = 3,0. 

 Pentru derogare de la prevederile Planului Urbanistic de Detaliu privind coeficientul de 

 utilizare a terenului se întocmes�te Planul Urbanistic Zonal în scopul stabilirii reglementa�rilor 
urbanistice necesare mansarda�rii blocului de locuint�e, conform urma�toarelor prevederi: 

• Teritoriul care urmeaza� sa� fie reglementat prin PUZ: 
-teritoriul delimitat de stra�zile G.Cos�buc-Luceafa�rului- Pa�cii- 22  Decembrie1989 

• Categoriile funct�ionale ale dezvolta�rii s�i eventualele servitut�i: 
- cele reglementate prin PUD-ul aprobat pentru amplasarea cla�dirii 

• Reglementa�ri obligatorii, dota�ri de interes public necesare 
- POTmax=50%; CUTmax=3,42 
- regim de îna�lt�ime maxD+P+4E+M(20,0m) 
- aliniamentele conform PUD aprobat 
- echipare tehnico edilitara� 
- asigurarea unui loc de parcare pentru fiecare apartament generat 
 

 În urma analiza�rii solicita�rii, Consiliul Local Municipal a aprobat prin HCLM nr……din 
26.03.2009 avizul prealabil de oportunitate pentru întocmire „PUZ - modificare indici urbanistici 
reglementat�i prin PUD aprobat prin HCLM nr. 59 din 31 iulie 2008”.   
 
 
 
ARHITECT S�EF,       Întocmit, 

arh. Mihet� Florina Daniela     ing. Dumitru Luiza 
 
 
 
 
   


