
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. 133 
Din 26 martie 2009 

 
privind aprobarea modifica�rii P.U.D. aprobat prin Hota�rârea Consiliului local nr. 160/2007 

referitor la gabaritul drumului beneficiari: Fa�ga�ras� Vasile, Moldovan Maria, Voida�zan 
Toader,Voida�zan Lavinia, Florea Ilie, Florea Cristina, Ba�la�s�oiu Valerian, Hasegan Valentin, 

Hasegan Dorina, Asta�lus� Aurelia, Asta�lus� Grigore 
 
 

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

Va�zând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures� nr. 8188 din 
06.03.2009 prin ”Arhitect S�ef” privind aprobarea documentat�iei de modificare a Planului  
Urbanistic de Detaliu aprobat  prin Hota�rârea Consiliului local nr. 160/2007 cu referire la 
gabaritul drumului s�i avizul favorabil al comisiilor de specialitate , 

Va�zând prevederile art. 2, alin. (2) s�i art. 8, alin. (2) 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 
s�i prevederile art. 32 din Legea nr. 289/2006 pentru modificarea s�i completarea Legii nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului s�i urbanismul, 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ”c”, alin. (4), litera ”e”, 
alin. (5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”s�i 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� modificarea documentat�iei ”Plan Urbanistic de Detaliu” 

aprobat prin Hota�rârea Consiliului local municipal nr. 160/2007 privind ment�inerea 
drumului identificat ca fiind cel înscris în CF nr. 96235/N – Tîrgu Mures�, nr. cad. 4006 în 
suprafat�a� totala� de 1209 mp cu solut�iile urbanistice s�i reglementa�rile cuprinse în plans�a 
nr. A3 elaborata� de S.C. ”Arhiedil” S.R.L. Tîrgu Mures� - urbanist arh. Keresztes Geza, 
anexata� prezentei. 

 Art. 2. Prevederile prezentei hota�râri modifica� articolul referitor la organizarea 
circulat�iei  aferent documentat�iei de urbanism aprobata� init�ial pentru zona studiata�. 
Celelalte prevederi ale P.U.D. - ului aprobat init�ial se ment�in ca atare. 

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  


