
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. 126 
din 26 martie 2009 

 
privind completarea 

Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General etapa II 
 
 
 
 

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

Va�zând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures�                            
nr. 8253/DIII/09.03.2009, prin ”Compartimentul Arhitect S�ef” privind completarea 
Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General etapa II  s�i 
avizul favorabil al comisiilor de specialitate , 

Având în vedere prevederile art. 2, alin. (2), art. 7 s�i art. 8, din Legea nr. 
50/1991*** republicata� privind autorizarea executa�rii lucra�rilor de construct�ii; 
prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 s�i art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului s�i urbanismul , 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”b” s�i „c”, alin. (4), litera 
”d” s�i ”e”, alin. (5), litera ”c”, alin. (9), art. 45, alin. (2), litera „e” s�i art. 115, alin. (1), 
litera ”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� completarea Regulamentului Local de Urbanism aferent 
Planului Urbanistic General etapa II Tîrgu-Mures� , conform anexei , care face integranta� 
din prezenta hota�râre. 

 
Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hota�râri se însa�rcineaza� Primarul 

municipiului Tîrgu Mures� - dr. Dorin Florea prin Compartimentul Arhitect S�ef s�i 
Serviciul public Administrat�ia Domeniului Public . 
 
 

  
Pres�edinte de s�edint�a� 

                ing. Maior Sergiu Claudiu 
 
 
                  Contrasemneaza�  
  Secretarul Municipiului Tîrgu Mures�  
                    Maria Cioban                 
 



EXP HCL completare RLU - MC/MC 

ANEXA __________________________ 
 
 
A - la articolul 14.- ÎMPREJMUIRI , aferent reglementa� corespunza�toare fieca�rei unita�t�i 
de referint�a� , completata� cu un nou aliniat, cu urma�torul cont�inut : 
 
 
 În cazul în care se solicita� desfiint�area unor construct�ii amplasate la limita de 
proprietate cu domeniul public  s�i privat , documentat�ia aferenta� pentru eliberarea 
autorizat�iei de desfiint�are va cont�ine : 
 

1. – documentat�ia tehnica� aferenta� lucra�rilor de desfiint�are a construct�iilor –
D.T.A.D., întocmita� conform prevederilor legale, 

 
2. -  documentat�ia tehnica� aferenta� lucra�rilor de organizare a execut�iei lucra�rilor -

D.T.O.E. întocmita� conform prevederilor legale. Proiectul de organizarea execut�iei 
lucra�rilor va cont�ine s�i un proiect pentru o împrejmuire provizorie, careva asigura 
delimitarea fizica� s�i vizuala� între domeniului public s�i domeniul privat, prin 
folosirea de materiale opace, neutre din punct de vedere estetic, urmând ca acesta 
sa� fie desfiint�ata� la finalizarea lucra�rilor de desfiint�are s�i înlocuita� cu o 
împrejmuire cu caracter definitiv. 

 
3.  – documentat�ia tehnica� aferenta� lucra�rilor de construire – D.T.A.C., pentru 

executarea unei împrejmuiri cu caracter definitiv , la limita de proprietate între 
domeniul public s�i domeniul privat, întocmita� în conformitate cu prevederile 
legale, cu încadrarea în Regulamentul local de urbanism aferent unita�t�ii teritoriale 
de referint�a�. Aceasta� documentat�ie se va prezenta în cazul în care, beneficiarul nu 
solicita� s�i emiterea unei autorizat�ii de construire pentru o noua� construct�ie pe 
amplasamentul eliberat . 

 
B. -  la articolul 11.   -  ASPECTUL EXTERIOR AL CLA�DIRILOR aferent 
reglementa�rilor corespunza�toare unita�t�ii teritoriale de referint�a� CP- zona centrala� situata� în 
interiorul zonei de protect�ie a valorilor istorice s�i arhitectural urbanistice , la limita de 
proprietate cu domeniul public, completarea cu un nou aliniat, cu urma�torul  cont�inut : 
 
 În cazul în care se solicita� executarea de lucra�ri de construire (inclusiv cele de 
reabilitare a fat�adelor),  documentat�ia aferenta� pentru eliberarea autorizat�iei de 
construire /desfiint�are va cont�ine : 
 

1. - documentat�ia tehnica� aferenta� lucra�rilor de construire /desfiint�are  a 
construct�iilor –D.T.A.C. /D.T.A.D , întocmita� conform prevederilor legale,  

 
2. - documentat�ia tehnica� aferenta� lucra�rilor de organizare a execut�iei lucra�rilor -

D.T.O.E. întocmita� conform prevederilor legale . Proiectul de organizarea 
execut�iei lucra�rilor va reprezenta s�i modul de amplasare a schelelor pe domeniul 
public, astfel încât sa� nu se perturbe circulat�ia pietonala� , de protejare  a acestora  
prin acoperire cu materiale de protect�ie ( textile sau PVC ) , cu rol de reducere a 
impactului vizual negativ creat s�i de sigurant�a� pentru circulat�ia pietonala�.  
Proiectul de organizare a lucra�rilor de execut�ie a lucra�rilor , va fi însot�it de avizul 
Administrat�iei Domeniului Public  

 


