
 

 

                                                                                                      

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 81 

din 31 martie 2022 

 
privind prelungirea valabilităţii „Planului Urbanistic General al Municipiului Târgu 

Mureş” cu regulamentul local de urbanism aferent aprobat prin HCL nr. 257/19.12.2002 

 până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General, 

 dar nu mai târziu de 1 octombrie 2022 

beneficiar Municipiul Târgu Mureş  

 

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

Având în vedere: 

a) Referatul de aprobare nr. 1066/ 28.02.2022 iniţiat de Primar prin Direcţia ”Arhitect Şef” 

privind prelungirea valabilităţii „Planului Urbanistic General al Municipiului Târgu Mureş” cu 

regulamentul local de urbanism aferent aprobat prin HCL nr. 257/19.12.2002  până la intrarea 

în vigoare a noului Plan Urbanistic General,  dar nu mai târziu de 1 octombrie 2022 beneficiar 

Municipiul Târgu Mureş, 

b) avizul favorabil de prelungire a valabilității PUG Târgu Mureș dat de Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin adresa nr. 149375/27.12.2018 care permite 

prelungirea valabilității până cel târziu la data de 31 decembrie 2023, 

c) Raportul de specialitate nr. 18.100 din 07.03.2022 al Direcției Juridice, Contencios 

Administrativ și Administrație Publică Locală, 

d) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureş. 

 

În conformitate cu prevederile: 

 art. 2*), alin. (2) şi art. 8, alin. (2) din Legea   nr. 50/1991 din 29 iulie 1991 *** 

Republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și 

completările ulterioare, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26, art. 46*), alin. (1^3)  şi art. 56, alin. 

(1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 HCL nr. 257/19.12.2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului 

Târgu Mureș și HCL nr. 239/17.12.2020 privind prelungirea valabilității acestuia, 

 art. 80-81 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative,  

 art. 7, Legea nr. 52/2003, Republicată, privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, 

 Decizia  nr. 12/2021 din 28 iunie 2021, a  Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - completul 

pentru soluţionarea recursului în interesul legii, 

 În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. „a” şi ale art. 243, 

alin (1), lit „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

H o t ă r ă ş t e : 
 

Art. 1. Se aprobă prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Municipiului 

Târgu Mureș cu regulamentul local de urbanism aferent, aprobat prin HCL nr. 257/19.12.2002 

(HCL nr. 239/17.12.2020), până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General, dar nu 

mai târziu de 1 octombrie 2022.  

 



 

 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezente hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Târgu Mureş prin Direcţia Arhitect Şef.  

 

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, 

privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş 

pentru exercitarea controlului de legalitate. 

 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Arhitect Șef. 

 

 

 

                                                                                                                Preşedinte de şedinţă, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                               Bâta Anca Voichița 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” și 2 voturi „abținere”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


