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                 CENTRALIZATOR 

      AVIZE DE OPORTUNITATE PENTRU ELABORARE PLANURI URBANISTICE ZONALE - 2023 

 

NR. 

AVIZ/DATA 
DENUMIRE ŞI ADRESĂ LUCRARE BENEFICIAR/ADRESĂ 

1/03.01.2023 

 

Planul urbanistic zonal- reconversie zonă funcțională din ”L1” în 

”CM2z”, stabilire reglementări pentru construire centru medical și 

locuințe pentru medici”, str. Făget fnr. 

 

SC”MEDICINE CENTER”SRL 

  Municipiul Târgu Mureș                           

 str. Secuilor Martiri nr. 7/B 

 

2/30.01.2023 

 

Planul urbanistic zonal-  stabilire reglementări pentru construire 

clădire de prestări servicii şi reglementare acces, str. Barajului nr. 

21 

 

SC”Conflexim”SRL 

Municipiul Târgu Mureş 

str. Barajului nr. 21 

3/07.02.2023 

 

Planul urbanistic zonal-  desființare construcții și stabilire 

reglementări pentru construire showroom materiale de construcții, 

amenajări exterioare și împrejmuiri”, str. Gh. Doja nr. 270 

 

SERBEZAN GHEORGHE                             

judeţul Mureș, 

Comuna Iclandu Mare, nr. 164 

4/20.02.2023 Planul urbanistic zonal- desfiinţare parţială construcţie existentă şi 

stabilire reglementări pentru construire clădire locuinţe colective şi 

servicii, 

 str. Predeal nr. 66/D 

 

Ioniţă Cătălin                                              

Municipiul Târgu Mureş                                        

str. Strâmbă nr. 46, ap.4 

 

5/20.02.2023 Planul urbanistic zonal- reconversie subzonă funcțională, stabilire 

reglementări pentru construire locuință,  str. Jean Monnet nr.8/F 

 

Chiorean Luminița- Elena 



Municipiul Târgu Mureş                               

Bdul Pandurilor nr. 27, ap.6 

 

6/20.02.2023 Planul urbanistic zonal- reconversie funcțională din zonă agricolă în 

zonă mixtă pentru construire centru medical, servicii și locuințe 

colective, str. Paris fnr. 

 

Chelărescu Ovidiu Constantin 

Municipiul Târgu Mureş 

str. București nr. 32 

 

7/20.02.2023 Planul urbanistic zonal- unificare și reparcelare terenuri,  

stabilire reglementări urbanistice pentru construire case de locuit ,  

str. Plutonier Adj. David Rusu nr. 43 

 

Pop Iacob- Daniel şi Simon Attila                          

Municipiul Târgu Mureş 

str. David Rusu nr. 36  şi 

Piaţa Gării nr. 5c/38 

 

8/01.03.2023 Planul urbanistic zonal- lotizare teren şi reconversie subzonă 

funcțională  

 pentru realizare locuinţe unifamiliale,  

str. Gálffy Mihály, fnr. 

 

Nagy Zsolt 

Municipiul Târgu Mureş 

str. Nicolae Bălcescu nr. 56, ap. 1 

 

9/20.03.2023 Planul urbanistic zonal- unificare și lotizare terenuri, stabilire 

reglementări pentru construire case de locuit, accese şi 

infrastructură edilitară (Etapa IV), str. Budiului fnr. 

 

SC"Maco Construct"SRL 

Municipiul TÂRGU MUREŞ 

str. Călăraşilor nr. 12, ap.2 

 

 



ROMÂNIA         

JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 

ARHITECT ŞEF 

SERVICIUL URBANISM, DEZVOLTARE DURABILĂ, INFORMATIZARE 

 

 

 

                 CENTRALIZATOR 

      AVIZE DE OPORTUNITATE PENTRU ELABORARE PLANURI URBANISTICE ZONALE -2022 

 

NR. 

AVIZ/DATA 
DENUMIRE ŞI ADRESĂ LUCRARE BENEFICIAR/ADRESĂ 

1/10.01.2022 

 

„Plan urbanistic zonal- parcelare teren, stabilire reglementări urbanistice 

pentru construire ansamblu de locuinţe unifamiliale, reglementare accese și 

infrastructură edilitară”, str. Agricultorilor nr. 24B 

 

SC"Maco Construct"SRL,         

Municipiul TÂRGU MUREŞ              

str. Călăraşilor nr. 12, ap.2 

2/23.02.2022 „Plan urbanistic zonal- parcelare teren, stabilire reglementări urbanistice 

pentru construire ansamblu de locuinţe unifamiliale, reglementare accese și 

infrastructură edilitară”, str.  Ioan Vescan  fnr. 

 

SC"Maco Construct"SRL,         

Municipiul TÂRGU MUREŞ              

str. Călăraşilor nr. 12, ap.2 

3/23.02.2022 „Plan urbanistic zonal- parcelare teren, stabilire reglementări urbanistice 

pentru construire ansamblu de locuinţe unifamiliale, reglementare accese și 

infrastructură edilitară”, str. Podeni nr. 50 

 

SC"Maco Construct"SRL,         

Municipiul TÂRGU MUREŞ              

str. Călăraşilor nr. 12, ap.2 

4/23.02.2022 „Plan urbanistic zonal- parcelare teren, stabilire reglementări urbanistice 

pentru construire ansamblu de locuinţe unifamiliale, reglementare accese și 

infrastructură edilitară”, str. Podeni nr. 60-62-64 

 

SC"Maco Construct"SRL,         

Municipiul TÂRGU MUREŞ              

str. Călăraşilor nr. 12, ap.2 

6/04.04.2022 „Planul urbanistic zonal- introducere teren cu suprafața de 567mp în 

intravilanul localității, parcelare teren și stabilire reglementări urbanistice 

pentru construire locuințe unifamiliale", str. Pădurii fnr. 

 

              Tilinca Eleonora               

Municipiul Târgu Mureș                    

str. Armoniei nr. 8 

 



7/18.04.2022 

 

„Planul urbanistic zonal- introducere teren cu suprafața de 3000mp în 

intravilanul localității, parcelare teren și stabilire zonă funcțională pentru 

construire case de locuit unifamiliale, reglementare accese și utilități ",            

str. Remetea nr. 257 

Solovăstru Emil- Adrian       

comuna Sâncraiu de Mureș    

judeţul Mureș str. Vale nr. 29G 

 

8/26.04.2022 „Planul urbanistic zonal- reconversie zonă funcţională pentru construire 

locuinţe colective ”, str. Livezeni nr.18 

 

SC" Proelcons"SRL;             

Nicuşan Iacob                                    

Municipiul Târgu Mureș                   

str. Livezeni nr.18 

9/26.04.2022 „Planul urbanistic zonal- stabilire reglementări urbanistice pentru construire 

locuință unifamilială, organizare accese și infrastructură edilitară”,               

str. Ioan Vescan fnr. 

 

Ghejan Ștefan Maricel           

comuna Sâncraiu de Mureș      

judeţul Mureş                               

str. Scurtă nr. 8 

10/28.04.2022 ”Planul urbanistic zonal- reglementare rețea stradală și accese la parcele-

actualizare parțială P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 105/30.03.2017”,             

str. Livezeni nr. 69/G 

Miklosik Ioana                         

Municipiul Târgu Mureș, 

str. Busuiocului nr. 9, ap. 23 

11/20.05.2022 „Planul urbanistic zonal- stabilire reglementări și reconformare clădire cu 

funcţiunea de alimentaţie publică şi construire anexe necesare funcţionării”- 

modificare parțială prevederi P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 331/26.10.2017, 

str. Verii nr. 55 

SC”Meeru Investment”SRL 

Municipiul Târgu Mureș               

str. Crinului nr. 2 

13/20.06.2022 

 

„Planul urbanistic zonal- reconformare zonă din UTR"CP3" în UTR"CP3z" 

pentru construire spații multifuncționale de interes municipal și 

extramunicipal (birouri, spații de cazare, reprezentanțe de firme, servicii 

profesionale, locuințe colective, etc.)" , str. Gh. Doja nr. 24-26-28-30 

SC"TRIPLE PROPERTIES" SRL 

Municipiul TÂRGU MUREŞ     

 str. Gheorghe Doja, nr. 28 ap.1A 

14/09.08.2022 „Planul urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire locuințe 

colective cu servicii la parter”,                                                                                                  

str. Gh. Doja nr. 193-195 

 

SC"LIALEDOR" SRL                          

comuna Livezeni                        

judeţul Mureş                               

str. Lungă nr. 30C 



15/16.08.2022 ”Planul urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire laborator de 

cofetărie artizanală” , str. Ciucului nr. 12-14 

 

 

SC"Aleomi Lab"SRL- Nealcoș 

Alin- Ioan                          

Municipiul TÂRGU MUREŞ              

str. Ciucului nr. 12 

16/24.08.2022 „Planul urbanistic zonal- stabilire reglementări urbanistice pentru construire 

locuințe colective S+P+2E", str. Bolyai nr.1/F 

 

Dogariu Ioan                                 

Municipiul Târgu Mureş                        

str. Iernutului nr.17 

17/06.09.2022 „Planul urbanistic zonal-  stabilire reglementări pentru construire locuință 

semicolectivă, de mici dimensiuni ”,  str. Gh. Doja nr. 23 

 

Oprea Pavel Cristian              

Municipiul Târgu Mureș                     

str. Pădurii, nr. 6/B 

18/08.09.2022 „Planul urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire casă de 

locuit, amenajare accese, amenajări exterioare”, str. Mărului fnr. 

 

Beldean Ioana                        

comuna Valea Largă                    

judeţul Mureș                               

str. Valea Frăției nr. 17 

19/12.09.2022 „Planul urbanistic zonal- reconformare zonă funcțională pentru construire 

spații de joacă pentru copii", str. Voinicenilor nr. 137 

SC”M CONSULT”SRL           

comuna Sântana de Mureș     

judeţul Mureş 

20/14.09.2022 „Planul urbanistic zonal- reconversie zonă funcţională din UTR pentru 

construire casă de locuit cu dotări aferente", str. Eden fnr. 

 

Runcan Petrică- Alin                               

comuna Nazna, judeţul Mureş                  

satul Sâncrai 

21/14.09.2022 „Planul urbanistic zonal- parcelare teren şi stabilire reglementări pentru 

construire case de locuit, accese şi utilităţi", str. Ceangăilor fnr. 

 

Chertes Ioan                          

comuna  Râciu, judeţul Mureş      

sat Ulieş nr. 109 

22/20.09.2022 „Planul urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire locuinţă 

unifamilială şi împrejmuire la stradă", str. Constandin Hagi Stoian fnr. 

Goktas Celil, cu domiciliul în judeţul Mureș, Municipiul Târgu Mureș                               

str. Tudor Vladimirescu nr. 123 

Cerghizan Vasile- Gabriel 

Municipiul Târgu Mureş            

Bdul 1Decembrie1918 nr. 45 



23/03.10.2022 „Planul urbanistic zonal-  desființare anexă, stabilire reglementări urbanistice 

pentru construire casă de locuit, realizare împrejmuire și branșamente la 

utilități ", str. Trebely nr.75 

 

Goktas Celil                                

Municipiul Târgu Mureș                                                    

str. Tudor Vladimirescu nr. 123 

24/11.10.2022    „Planul urbanistic zonal- reconformare subzonă funcțională, parcelare teren și 

stabilire reglementări urbanistice pentru construire case de locuit”, cu 

regulamentul local de urbanism aferent, str. Remetea fnr.  

 

Pop Dumitru- Claudius ;                       

Kiss Attila                                                 

Municipiul Târgu Mureş                          

Aleea Carpați nr. 27, ap. 37 ;               

str. Brăila nr. 12/3 

25/18.10.2022 „Planul urbanistic zonal- reconversie zonă funcțională, stabilire reglementări 

urbanistice pentru construire centru comercial pentru vânzarea cu amănuntul a 

materialelor de construcții și grădinărit, drive- in, parcări, împrejurări, accese 

auto ”, str. Gh. Doja fnr. 

 

SC”MLS  PROIECT TÂRGU 

MUREȘ” SRL                           

Municipiul București                          

str. Clopotarii Vechi nr. 18 et. 2 

26/24.10.2022 „Planul urbanistic zonal- introducere teren în intravilanul localității, 

reconversie subzonă funcțională și stabilire reglementări pentru construire 

centru sportiv de recreere și reabilitare studențească”, 

str. Pădurii fnr. 

UMFST ”George Emil Palade” 

Târgu Mureș                         

Municipiul Târgu Mureș                    

str. Gheorghe Marinescu nr. 38 

27/01.11.2022 „Planul urbanistic zonal- reconversie zonă funcțională, stabilire reglementări 

urbanistice pentru construire ansamblu de locuințe colective mici cu servicii la 

parter, unificare parcele, demolare parțială construcții existente”,                    

str. Arany Janos nr. 35-37 

 

SC”ANVERGO” SRL           

comuna Corunca                               

județul Mureș                                

str. Principală nr. 394 

28/14.11.2022 „Planul urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire clădire de 

prestări servicii, locuire colectivă mică, împrejmuiri, branşamente la utilităţi”, 

str. Gh. Doja nr. 219 

 

SC”BUMEKA PLUS”SRL                              

Municipiul Târgu Mureş              

str. Mărăști nr. 33 ap. 11 

 

29/14.11.2022 „Planul urbanistic zonal- stabilire reglementări urbanistice pentru construire 

spălătorie auto și locuință”, str. 22 Decembrie 1989 nr. 140 

 

Dosa Laszlo Bela                            

Municipiul Târgu Mureș                 

str. 22 Decembrie1989 nr. 142 



30/21.11.2022 „Planul urbanistic zonal- reconversie funcțională din zonă industrială în centru 

de cartier pentru construirea unui ansamblu rezidențial cu dotări aferente, 

echipamente publice, servicii de interes general”, str. Căprioarei nr. 2 

 

SC”MOBEX”SA               

Municipiul Târgu Mureș                 

str. Căprioarei nr. 2 

 

31/23.11.2022 „Planul urbanistic zonal- introducere terenuri în intravilanul localității, 

stabilire zonă funcțională, reparcelare terenuri și stabilire reglementări 

urbanistice pentru construire locuințe individuale, infrastructură edilitară și 

accese”,  str. Zeyk Domokos fnr.- str. Zeno Vancea fnr. 

 

Stoica Ioan, Stoica Marioara, Racz 

Cristina- Ana, Racz Ernest- Lucian, 

Zbanca Dragoș Ionel, Zbanca 

Mirela Doina, Muică Liviu-Călin, 

Muica Adriana- Daniela, Dogar 

Beniamin, Dogar Sara, Teodorescu 

Adrian, Teodorescu Dorina                      

județul Mureș 
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                 CENTRALIZATOR 

      AVIZE DE OPORTUNITATE PENTRU ELABORARE PLANURI URBANISTICE ZONALE -2021 

 

NR. 

AVIZ/DATA 
DENUMIRE ŞI ADRESĂ LUCRARE BENEFICIAR/ADRESĂ 

1/04.01.2021 

 

 Plan urbanistic zonal- reconversie zonă funcţională din UTR pentru construire 

casă de locuit cu dotări aferente", str. Eden fnr. 

Runcan Petrică- Alin                  

judeţul Mureş,  comuna Sâncraiu  

de Mureş, str. Nouă nr. 80  

 

2/03.03.2021 

 

Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire locuinţe etapa V- 

cartier Unirii- str. Vasile  Săbădeanu, reglementare accese, dezvoltare 

infrastructură edilitară- actualizare parţială "P.U.Z. CARTIER UNIRII- ZONA 

DE VEST-TÂRGU MUREŞ" aprobat prin H.C.L. nr. 256/23.12.2008  

SC"Maco Construct"SRL         

Municipiul TÂRGU MUREŞ              

str. Călăraşilor nr. 12, ap.2 

3/15.03.2021 

 

Plan urbanistic zonal-  reconformare zonă funcţională, reconversie fosta fabrică 

de fotosensibile în spaţii depozitare, comerciale şi administrative, reamenajare 

incintă şi accese auto, sens giratoriu str. Voinicenilor, deschidere acces nou din 

str. Mureşului, str. Plopilor nr. 12 

Mureş Depo Alimente           

Municipiul Târgu Mureş                    

str. Plopilor nr. 12 

4/15.03.2021 Plan urbanistic zonal- stabilire zonă funcțională și reglementări urbanistice 

pentru construire ansamblu de locuințe colective,  

str. Szotyori Josef fnr. 

SC”Soccer Construct”SRL         

judeţul Mureş,  comuna  Bogata,  

nr. 132 

5/17.03.2021 Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări urbanistice pentru construire 

ansamblu rezidențial, reglementare accese și utilități - actualizare și modificare 

P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 304/06/09/2007, 

str. Livezeni, fnr, 

S.C.”Dolomiti Home” S.R.L 

Municipiul Târgu Mureş  

str. Vulcan nr. 18 

6/19.03.2021 Plan urbanistic zonal-  reconversie subzonă funcţională pentru stabilire 

reglementări construire clădire de prestări servicii şi reglementare accese, str. 

Barajului nr. 21 

 

SC”Conflexim”SRL             

Municipiul Târgu Mureş               

str. Barajului nr. 21 



7/19.03.2021 Plan urbanistic zonal- reconversie zone funcționale pentru construire hotel, sală 

de conferințe, sistematizare verticală, amenajare incintă cu S.P.A., piscine, 

terenuri de tenis, spații de joacă pentru copii, Bdul 1Decembrie 1918 fnr. 

SC"VOIAJOR" SRL        

Municipiul Târgu Mureş,                

str. Gheorghe Doja nr. 143 

8/01.04.2021 Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări urbanistice pentru construire 

locuințe colective S+P+2E, Pţa Trandafirilor nr. 48 

Dogariu Ioan  

Municipiul Târgu Mureş               

str. Iernutului nr.17 

9/05.04.2021 Plan urbanistic zonal- reparcelare terenuri și stabilire reglementări urbanistice 

pentru construire case de locuit, str. Plutonier Adj. David Rusu nr.43 

 

Pop Iacob- Daniel şi Simon Attila 

Municipiul Târgu Mureş 

str. David Rusu nr. 36 şi Piaţa Gării 

nr. 5c/38 

10/05.04.2021 Plan urbanistic zonal- reconversie subzonă funcțională și stabilire reglementări  

urbanistice pentru construire mic ansamblu de locuințe, 

str. Voinicenilor fnr. 

Bordaş Alina- Emilia 

Municipiul Târgu Mureş,  

str. Mărăşti nr. 1 

 

11/05.04.2021 Plan urbanistic zonal- reparcelare terenuri, reconversie subzonă funcţională, 

stabilire reglementări pentru construire locuinţe individuale, str. Voinicenilor fnr. 

Gliga Elena,                                      

judeţul Mureș,  Comuna Sângeorgiu 

de Mureş, Aleea Mureşului nr. 5 

12/20.04.2021 Plan urbanistic zonal- reconversie zonă funcţională pentru construire staţie de 

comercializare a produselor petroliere, parcare auto şi împrejmuire,                 

str. Gh. Doja fnr.  

 

SC”Dalcon”SRL                    

Municipiul Târgu Mureş                   

str. Poştei nr. 1 

13/23.04.2021 Plan urbanistic zonal- reconformare zonă din „AA2” şi stabilire reglementări 

pentru construire spălătorie auto şi servicii compatibile, asigurare accese şi 

utilităţi,  Calea Sighişoarei fnr. 

Szasz Tibor                             

Municipiul Târgu Mureş                

str. Szechenyi Istvan nr. 21 

14/23.04.2021 Plan urbanistic zonal- reconformare zonă din „AA2-X” şi stabilire reglementări 

pentru construire spălătorie auto şi servicii compatibile, asigurare accese şi 

utilităţi,  Calea Sighişoarei fnr 

Szasz Tibor                            

Municipiul Târgu Mureş,                     

str. Szechenyi Istvan nr. 21 

15/04.05.2021 Plan urbanistic zonal- reconversie subzonă funcţională din „LV2z” în „LV1z”, 

stabilire reglementări pentru construire case de locuit pe parcelar existent, str. 

Simion Mândrescu fnr. 

Morar Dorin Sergiu;  

Sotan Cornel- Aurel                                       

Municipiul Târgu Mureş                    

str. Artei nr. 7, ap.7;                       

str. Ştefan Cicio Pop nr. 15, ap. 6 



16/10.05.2021 Plan urbanistic zonal- introducere teren în intravilanul localităţii şi stabilire zonă 

funcţională pentru construire locuinţă unifamilială D+P+M, 

teren situat în extravilanul Municipiului Târgu Mureş 

Szalo Jozsef                       

Municipiul Târgu Mureş                     

str. Petru Dobra nr. 12, ap.17 

17/14.05.2021 Plan urbanistic zonal- introducere teren în intravilan, parcelare teren şi stabilire 

reglementări pentru construire case de locuit unifamiliale, reglementare accese 

şi infrastructură edilitară (Etapa III), str. Budiului fnr 

  

SC"Maco Construct"SRL         

Municipiul Târgu Mureş                         

str. Călăraşilor nr. 12 ap.2 

18/17.05.2021 Plan urbanistic zonal- introducere teren în intravilan, parcelare teren şi stabilire 

zonă funcţională pentru reglementări construire locuinţe unifamiliale, 

reglementare accese şi infrastructură edilitară,  

 str. Viile Dealului Budiului fnr. 

          Cozma Anda- Ramona             

Municipiul Târgu Mureş                

str. Livezeni nr. 71, ap. 56 

19/24.05.2021 Plan urbanistic zonal- reconformare zonă "LM" în zona activităților productive 

și de servicii cu UTR"AI2bz"- subzona implantări IMM productive și de 

servicii, modificare parţială P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 219/27.07.2017,        

str. Băneasa nr. 8 şi str. Libertăţii nr. 121/A 

SC”Ordea Prodcom”SRL 

Municipiul Târgu Mureş                    

str. Mioriţei nr. 15 

20/02.06.2021 Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru supraetajare bloc de locuinţe 

colective- modificare parţială  prevederi P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 

336/29.11.2018, str. Margaretelor nr.17/A 

SC"ODBC CONS"SRL                 

judeţul Mureş,  comuna Corunca               

nr. 394 

21/04.06.2021 Plan urbanistic zonal- desfiinţare parţială construcţie existentă şi stabilire 

reglementări pentru construire clădire locuinţe colective şi servicii, amenajare 

acces auto şi parcări, branşamente la utilităţi, str. Predeal nr. 66/D 

Ioniţă Cătălin                              

Municipiul Târgu Mureş                             

str. Strâmbă nr. 4 

22/04.06.2021 Plan urbanistic zonal- lotizare terenuri şi stabilire zonă funcţională pentru 

construire ansamblu de locuinţe unifamiliale, str. Eden fnr. 

Tunyogi Levente Rudolf   

Municipiul Târgu Mureş                     

str. Parângului nr. 56, ap.5 

23/01.07.2021 Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări urbanistice pentru construire 

ansamblu de locuințe colective, str. Pomilor fnr. 

SC”Soccer Construct”SRL                

judeţul Mureş, comuna  Bogata     

nr. 132 

24/15.07.2021 Plan urbanistic zonal- reconformare zonă funcțională pentru construire spații de 

joacă pentru copii, str. Voinicenilor nr. 137 

SC „M CONSULT” SRL           

Municipiul Târgu Mureş,                    

str. Ştefan Cicio Pop nr. 2 

25/20.07.2021 „Plan urbanistic zonal- parcelare teren şi stabilire reglementări pentru construire 

case de locuit, accese şi utilităţi", str. Ceangăilor fnr. 

Chertes Ioan                                 

judeţul Mureş,  comuna  Râciu         

sat Ulieş  nr. 109 



26/26.11.2021 „Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire clădire de 

prestări servicii, locuire colectivă mică, împrejmuiri, branşamente la utilităţi”, 

str. Gh. Doja nr. 219 

SC”BUMEKA PLUS”SRL prin 

Birca Tatiana                          

Municipiul Târgu Mureş                 

str. Mărăști nr. 33 ap. 11 

 

27/26.11.2021 „Planului urbanistic zonal-  stabilire reglementări pentru construire spital şi 

funcţiuni complementare, amenajare acces auto, parcări", str. Gh. Doja nr. 88/C 

SC”Multiplan Serv”SRL   

Municipiul Târgu Mureş                  

Piața Mărășești nr. 21 

28/16.12.2021 „Plan urbanistic zonal- restructurare, desființare parțială, extindere clădiri 

existente (corp C1 și corp C7) și stabilire reglementări urbanistice pentru 

construire locuințe colective și dotări, construire clădiri de învățământ și dotări 

(cămin pentru elevi și sală de gimnastică pentru elevi), str. Sinaia nr.16 

 

SC”APC Invest Center”SRL  

judeţul Cluj,  Localitatea Cluj 

Napoca, str. Cireșilor nr. 51-53 

 

29/16.12.2021 „Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări construire casă de locuit, 

amenajare accese, amenajări exterioare”, str. Mărului fnr. 

 

Beldean Ioana                         

judeţul Mureș, comuna Valea Largă 

str. Valea Frăției nr. 17 

 

30/21.12.2021 „Plan urbanistic zonal- reconversie zonă funcțională din UTR, stabilire reglementări 

urbanistice pentru dezvoltare zonă industrială", str. 8 Martie fnr. 

 

SC”Comppil Mureș”SA, cu sediul 

în judeţul Mureş, Municipiul Târgu 

Mureş, cod poştal 540229, str. 8 

Martie nr. 38 
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                 CENTRALIZATOR 

      AVIZE DE OPORTUNITATE PENTRU ELABORARE PLANURI URBANISTICE ZONALE -2020 

 

NR. 

AVIZ/DATA 
DENUMIRE ŞI ADRESĂ LUCRARE BENEFICIAR/ADRESĂ 

1/14.01.2020 

 

„Plan urbanistic zonal- reconformare zonă funcţională pentru construire clădire 

Multifuncţională”, cu regulamentul local de urbanism aferent(actualizare aviz de 

oportunitate nr. 13/2018)generat de imobilul- Calea Sighişoarei fnr   

MUNTEAN EMIL,                

municipiul Târgu Mureş, str. SUCEAVA 

nr. 14 

 

2/20.01.2020 

 

„Plan urbanistic zonal- amplasare locuinţe colective şi spaţii multifuncţionale” 

modificare parţială P.U.Z. aprobat, cu regulamentul local aferent, generat de imobilele, 

str. Constandin Hagi Stoian, fnr. 

SC”FUSION CONSTRUCT”SRL,              

judeţul Mures,  comuna Ceuaşu de 

Câmpie, str. Voiniceni nr. 13 

3/27.01.2020 

 

„Plan urbanistic zonal- parcelare teren şi stabilire reglementări pentru construire 

locuinţe individuale”,  str. Mărului fnr. 

DOGARU LUCRETIA,   municipiul 

Târgu Mureş,            Strada Răsăritului 

nr. 6, 

4/04.02.2020 „Plan urbanistic zonal- introducere terenuri în intravilan, lotizare terenuri şi stabilire 

zonă funcțională pentru construire case de locuit, organizare circulaţii, infrastructură 

edilitară”, str. Viile Dealul Budiului, fnr, 

FULOP JENO,                         

municipiul Târgu Mureş,                                 

Bulevard Pandurilor nr. 2, ap. 6, 

5/18.02.2020 „Plan urbanistic zonal- reconversie zonă funcţională pentru stabilire reglementări 

pentru construire clădire administrativă cu spaţiu comercial la parter şi împrejmuire la 

stradă", cu regulamentul local de urbanism aferent, str. Gh. Doja, nr. 167  

SC"NTL Property"SRL,               

Municipiul Târgu Mureş, str. Gloriei 

nr. 16, ap. 47  

6/18.03.2020 „Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire locuinţe etapa IV- cartier 

Unirii- str. Vasile  Săbădeanu, reglementare accese, dezvoltare infrastructură edilitară- 

actualizare  parţială P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 256/23.12.2008”, str. Vasile 

Săbădeanu fnr.  

SC"Maco Construct"SRL, Municipiul 

TÂRGU MUREŞ,        str. Călăraşilor 

nr. 12,  



7/19.03.2020 „Plan urbanistic zonal- reconversie de zonă din UTR pentru stabilire reglementări 

construire casă de locuit, organizare circulaţii, asigurare utilităţi", cu regulamentul local 

de urbanism aferent, str. Mărului nr. 28A 

RAD AUREL,                        

municipiul Târgu Mureş, satul ,  Strada 

Transilvania nr. 1, ap. 17,  

8/23.03.2020 „Plan urbanistic zonal- introducere teren în intravilan, lotizare teren şi stabilire 

reglementări pentru construire case de locuit unifamiliale, reglementare accese şi 

infrastructură edilitară, str. Budiului fnr 

SC"Maco Construct"SRL, Municipiul 

TÂRGU MUREŞ             str. 

Călăraşilor nr. 12 

 

9/30.04.2020 „Plan urbanistic zonal- reconversie zonă funcţională pentru construire clădiri de 

locuinţe colective şi dotări, servicii comerciale şi hoteliere, staţie de distribuire 

carburanţi, amenajare  accese şi parcări” cu regulamentul local de urbanism aferent 

(modificare P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 329/28.11.2019), bdul 1 Decembrie 1918, 

nr. 291  

SC “Katan Consulting" SRL                         

Municipiul Târgu Mureş,                   

str. Pădurii nr. 21 

 

10/30.04.2020 „Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru zona funcţională de producţie şi 

funcţiuni complementare(depozitare, servicii şi comerţ) în scopul construirii unei hale 

cu profil multifuncţional şi a amenajărilor aferente” cu regulamentul local de urbanism 

aferent , str. Libertăţii nr.115 

SC “SOCOT" SA                         

Municipiul Târgu Mureş,                   

str. Libertăţii nr. 115 

 

11/18.05.2020 „Plan urbanistic zonal- reconversie zonă funcţională pentru construire locuinţe 

colective ” cu regulamentul local de urbanism aferent , str. Livezeni, nr.18  

Iancu Remus- Alin Iacob, 

Nicuşan Mariana Maria şi SC" 

Proelcons"SRL,   Municipiul 

Sibiu, str. Mihai Viteazu nr. 29 

 

12/18.05.2020 „Plan urbanistic zonal- reconformare zonă funcţională din UTR”L2z”, stabilire 

reglementări pentru construire locuinţe colective şi dotări aferente, amenajări 

exterioare”, str. Pomilor fnr. 

SC"ALFACONSTRUCT"SA,   

Municipiul Târgu Mureş,         

Strada DEPOZITELOR nr. 20 

13/10.06.2020 „Plan urbanistic zonal- reconformare zonă funcţională şi stabilire reglementări 

pentru construire bloc de locuinţe colective, reglementare accese, utilităţi, 

amenajări exterioare", Calea Sighişoarei nr. 504 

      Stoica Nicolae             

       Municipiul Târgu Mureş           

      str. Transilvania nr. 70 

14/15.06.2020 „Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire locuinţă unifamilială şi 

împrejmuire la stradă", str. Cdin Hagi Stoian fnr. 

Cerghizan Vasile- Gabriel  

Municipiul Târgu Mureş,                      

Bdul 1Decembrie1918 nr. 45, ap.12 

15/30.06.2020 „Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru realizare sediu de firmă, 

showroom, atelier confecționare mic mobilier din lemn, amenajări exterioare, 

accese și utilități", str. Băneasa fnr. 

SC"DECOREX PROD"SRL, 

Municipiul Târgu Mureş,              

Strada Teleki Samuel nr. 2 



16/20.07.2020 „Plan urbanistic zonal- reconformare zonă funcţională pentru construire imobil 

de locuinţe colective- modificare parţială P.U.D. aprobat prin H.C.L.nr. 

103/04.09.2008”, str. Cdin Hagi Stoian fnr 

Mureşan Florea- Alin,             

Municipiul Târgu Mureş,              

str. Corneşti nr. 1 

17/20.07.2020 „Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire locuinţe 

colective”, str. Mărului fnr. 

SC"Arcoflor Construct"SRL, 

judeţul Mureş,  comuna Sîncraiu de 

Mureş, Strada Răsăritului nr. 81 

18/20.07.2020 „Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire casă unifamilială, 

sală de sport şi garaj auto, reglementare accese, amenajări exterioare” ,            

str. Nagy Pal nr.1 

Szasz Roland Andreas,         

Municipiul Târgu Mureş,           

Strada Trebely nr. 10 

19/20.07.2020 „Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări urbanistice pentru construire 

locuinţe colective”, str. Podeni nr. 40-42 

SC"ANG PRIVATE INVEST"SRL, 

Judeţul Mureş,  Comuna Sâncraiu 

de Mureş, satul Nazna,                     

Strada Violetelor nr. 13/C 
20/27.07.2020 „Plan urbanistic zonal- reconformare zonă funcţională şi stabilire reglementări 

pentru construire mic ansamblu de locuinţe cu funcţiuni de centru de cartier, 

echipat cu dotări comerciale de proximitate specifice zonelor predominant 

rezidenţiale”,  str. Rămurele, fnr. 

STOICA BOGDAN- 

ALEXANDRU, judeţul Vâlcea,  

municipiul Râmnicu Vâlcea 

str. Mihai Viteazu nr. 11 
21/17.08.2020 „Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări urbanistice pentru amplasare 

spălătorie auto self service", bdul 1 Decembrie1918 nr. 291 

SC"OLIMP CURIER"SRL prin 

dl Stoica Pompiliu, judeţul Mureş,  

Oraş Târnăveni                              

Strada Gorunului, nr. 3/A, 
22/09.09.2020 “Plan urbanistic zonal- parcelare terenuri pentru construire case de locuit 

unifamiliale”, str. Crişului nr. 5 şi str. Tazlăului fnr. 

Stoica Viorica şi Bădescu Livia 

Adriana,                                 

Municipiul Târgu Mureş,          

Strada CRIŞULUI nr. 5 
23/09.09.2020 „Plan urbanistic zonal- introducere teren în intravilan- introducere teren în 

intravilan, lotizare teren şi stabilire zonă funcţională pentru reglementări construire 

locuinţe unifamiliale, reglementare accese şi infrastructură edilitară”, 

str. Budiului fnr. 

Cozma Anda- Ramona,             

Municipiul TÂRGU MUREŞ, , str. 

Livezeni nr. 71, ap. 56, 

24/10.09.2020 „Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire locuinţe etapa V- 

cartier Unirii- str. Vasile  Săbădeanu, reglementare accese, dezvoltare 

infrastructură edilitară” actualizare parţială "P.U.Z. CARTIER UNIRII- ZONA 

DE VEST-TÂRGU MUREŞ" aprobat prin H.C.L.nr. 256/23.12.2008,  

str. Vasile Săbădeanu fnr. 

SC"Maco Construct"SRL(prin arh.   

            Glăja Eugen),                        

  Municipiul TÂRGU MUREŞ              

str. Călăraşilor nr. 12,  ap.2 



25/08.10.2020 „Plan urbanistic zonal- lotizare teren și stabilire reglementări urbanistice pentru 

construire case de locuit cuplate P+E și dotări aferente", str. Cdin Hagi Stoian 

fnr. 

S.C.”Royal Modern 

Building”S.R.L. prin Biro Claudiu, 

Municipiul Târgu Mureş 

 Strada Gurghiului nr. 18D 
26/08.10.2020 „Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construirea a două case de 

locuit, reglemenatre accese şi utiliăţi”- modificare parţială P.U.Z. aprobat prin 

H.C.L. nr. 136/19.06.2016, str. Hints Otto fnr. 

Galfi Arpad                             

Municipiul Târgu Mureş  

str. Remetea nr.72 

27/15.10.2020 „Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire clădire 

multifuncțională pentru spații comerciale, birouri și locuințe" cu regulamentul 

local de urbanism aferent, str. Cuza Vodă nr. 25 

 

SC"KLOSTERMIET"SRL prin dl 

Menyhart Csaba,                       

judeţul Mureș,  comuna Corunca, 

nr. 409 
28/23.10.2020 "P.U.Z.- lotizare teren şi reglementare zonă funcţională pentru realizare 

ansamblu de locuinţe unifamiliale”, cu regulamentul local de urbanism aferent 

generat de imobilul- teren liber de construcţii cu suprafaţa de 1675mp situat în 

intravilanul Municipiului Târgu Mureş, Strada Galffy Mihaly, fnr. 

NAGY ZSOLT             

MunicipiulTârgu Mureş       

str. Nicolae Bălcescu nr.56 

29/10.11.2020 „Plan urbanistic zonal- introducere teren în intravilan, stabilire zonă funcțională 

și parcelare teren pentru construire case de locuit unifamiliale, str. Cetinei fnr. 

MUREŞAN VALERIA(prin Sand 

Adriana),                                 

Municipiul Târgu Mureş                

Str. REMETEA nr. 306 
30/10.11.2020 „Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire casă de locuit, 

organizare circulaţii, asigurare utilităţi” cu regulamentul local de urbanism 

aferent, str. Mărului fn 

DERJI OVIDIU- VALENTIN  

Municipiul Târgu Mureş,                

str. STEFAN CICIO POP nr. 31/2 

31/12.11.2020 „Plan urbanistic zonal- introducere teren în intravilan, lotizare teren şi stabilire 

reglementări în vederea construirii de locuinţe unifamiliale” cu regulamentul 

local de urbanism aferent, str. Remetea fnr 

 

ŞTEFAN DOINIŢA- MARIA 

Municipiul TÂRGU MUREŞ,      

str. REMETEA nr. 242A 
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 AVIZE DE OPORTUNITATE PENTRU ELABORARE PLANURI URBANISTICE ZONALE -2019 

 

NR. 

AVIZ/DATA 
DENUMIRE ŞI ADRESĂ LUCRARE BENEFICIAR/ADRESĂ 

1/28.01.2019 

 

„Plan Urbanistic Zonal- reconformare parțială zonă funcțională pentru spații de 

producție/depozitare" , str. Barajului fnr. 

SC"TEKAROM"SRL            

Municipiul Târgu Mureş,              

Strada GHEORGHE DOJA nr. 231, 

2/01.02.2019 

 

„Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire clădire P+3E laboratoare 

și birouri",  str. Livezeni, nr.4 

SC"SANDOZ"SRL               

Municipiul Târgu Mureş,                                     

Strada LIVEZENI nr. 4, 

3/15.02.2019 

 
„Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire casă de locuit şi 

amenajare acces" str. Remetea fnr 

GRAMA IOAN ALIN          

Municipiul Târgu Mureş               

Strada MUNCII nr. 6, ap. 9 

4/22.02.2019 „Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire casă de locuit 

unifamilial, str. Viile Dealul Mic fnr 

DRAGOTĂ ANA,                      

Municipiul Târgu Mureş                

Bulevard PANDURILOR nr. 22, ap. 13 

5/ 25.02.2019 „Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire clădire 

multifuncțională pentru spații comerciale, birouri și locuințe", str. Cuza Vodă nr. 

25 

SC"VIM SPECTRUM"SRL prin dl 

Menyhart Csaba,                              

jud. Mureş, comuna Corunca, nr. 

409 

6/ 27.02.2019 „Plan urbanistic zonal-  reconformare parțială zonă funcțională pentru construire 

supermarket LIDL" , str. 22 Decembrie 1989 nr. 150-152 

SC"LIDL ROMANIA" SCS,   

Jud Ilfov, Strada Industriilor nr. 19 



7/28.02.2019 „Plan urbanistic zonal- reconformare zonă funcţională pentru construire locuinţe tip 

duplex cu regim de înălţime S(D)+P+1(M)”, str. Pădurii, fnr 

SC "Energovert Prod Com" SRL,           

Jud.Mureş                                        

comuna Corunca nr. 37 

8/08.03.2019 

 

„Plan urbanistic zonal- reconformare parţială zonă funcţională în vederea stabilirii 

reglementărilor urbanistice necesare reamenajării, desfiinţării parţiale şi extinderii 

showroom automobile”, str. Gh. Doja nr. 304 

SC"MURI BENZ OIL" SRL 

Municipiul Târgu Mureş                 

Bdul Pandurilor nr. 53/A 

9/20.03.2019 

 
„Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire casă de locuit, 

organizare circulaţii, asigurare utilităţi”, str.Mărului fnr 

DERJI OVIDIU- VALENTIN 

Municipiul Târgu Mureş,             

Str. Stefan Cicio Pop nr. 31, ap. 2 

10/21.03.2019 „Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire clădire locuinţe 

colective”, str. Cdin Hagi Stoian fnr 

BALDEAN DUMITRU VALENTIN, 

Municipiul Târgu Mureş,          

Bulevard PANDURILOR nr. 54, ap. 6 

11/21.03.2019 „Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire clădire locuinţe 

colective cu parter comercial şi servicii comerciale”, str. Rozmarinului nr.1 

SC"BOSTAN JUNIOR"SRL, 

Municipiul Târgu Mureş               

Pţa Republicii nr.29   

12/27.03.2019 Actualizare documentaţie de urbanism „Plan urbanistic zonal- construire imobil 

locuinţe colective cu parter comercial S+P+4E+R" aprobată prin H.C.L. nr. 

423/22.12.2011 , str. Bartok Bela nr.2 

SC"Farmaceutica B&B"SRL              

Municipiul Târgu Mureş                              

Pţa TRANDAFIRILOR nr. 16, ap. 3 

13/28.03.2019 „Plan urbanistic zonal-  introducere teren în intravilan și reconformare zone 

funcționale pentru stabilire reglementări în vederea construirii unui centru de 

locuințe colective cu dotări aferente unui centru de cartier- echipamente publice, 

servicii de interes general (birouri, centre comerciale, sport, agrement, cazare, 

învățământ)",  Calea Sighişoarei fnr. 

SC"PROFITEC"SRL           

Municipiul TÎRGU MUREŞ           

str. Negoiului nr.2A/SPV 

14/01.04.2019 „Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire clădire de locuinţe 

colective cu spaţii comerciale, Pţa Gării fnr.  

SC"ATAMETALY"SRL, 

Municipiul Târgu Mureş         

str. Gh. Doja nr. 205 

15/09.04.2019 „Plan urbanistic zonal- reconversie zonă funcţională pentru stabilire 

reglementări construire spălătorie auto" cu regulamentul local de urbanism 

aferent, generat de imobilul- teren cu suprafaţa de 3159mp, edificat cu casă de 

locuit, situat în intravilanul Municipiului Tîrgu Mureş, Calea Sighişoarei, nr. 72 

RITEA DANIELA,                   

Municipiul TÂRGU MUREŞ,  

Calea SIGHISOAREI nr. 72 



16/15.04.2019 „Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru schimbare de destinație și extindere 

locuință pentru activităţi de comerţ şi servicii medicale”, cu regulamentul local de 

urbanism aferent, generat de imobilul cu suprafaţa de teren de 369mp situat în 

intravilanul Municipiului Târgu Mureş, str. Dâmbul Pietros nr. 29 

BUTNAR MIHAI,                 

Municipiul Târgu Mureş,              

Strada AVRAM IANCU nr. 34 

17/19.04.2019 „Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire casă de locuit cu 

regulamentul local de urbanism aferent, generat de imobilul- teren liber de construcţii 

cu suprafaţa totală de 721mp situat în intravilanul Municipiului Tîrgu Mureş, str. 

Trebely nr. 52 

DECEAN CRISTIAN             

Municipiul Târgu Mureş,              

Strada ALBA IULIA nr. 40, ap. 2 

18/02.05.2019 „Plan urbanistic zonal-  parcelare teren şi reconversie parţială zonă funcţională 

în vederea stabilirii reglementărilor urbanistice pentru construire case de locuit 

unifamiliale, creare accese, utilităţi", cu regulamentul local de urbanism aferent,  

generat de imobilul- teren cu suprafaţa de 6050mp situat în intravilanul 

Municipiului Târgu Mureş, Strada Szotyori Jozsef  fnr., 

RADICS IOLANDA,        

Municipiul Târgu Mureş, 

str. Ceangăilor nr. 24 

19/14.05.2019 „Plan urbanistic zonal- reconformare zonă şi stabilire reglementări urbanistice 

pentru construire casă de locuit, parcaj auto acoperit, amenajare accese” cu 

regulamentul local de urbanism aferent, generat de imobilul cu suprafaţa de 

teren de 2193mp situat în intravilanul Municipiului Târgu Mureş, str. Jean 

Monnet, fnr 

VERES HAJNAL REKA, 

Municipiul TÂRGU MUREŞ,     

Bld 1 DECEMBRIE 1918 nr. 

197/25  

20/28.05.2019 „Plan urbanistic zonal- reconversie zonă funcţională pentru stabilire 

reglementări construire sediu administrativ și spaţii de depozitare”, cu 

regulamentul local de urbanism aferent, generat de imobilul situat în intravilanul 

Municipiului Târgu Mureş, str. Budiului nr.109 

SC"Parcon Freiweld”SRL,  

Municipiul TÂRGU MUREŞ,      

str. Depozitelor  nr. 22, 

21/07.06.2019 
 

„Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru extindere, etajare şi 

schimbare de destinaţie- locuinţe cu spaţii multifuncţionale la parter” cu 

regulamentul local de urbanism aferent, generat de imobilul situat în intravilanul 

Municipiului Târgu Mureş, str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, 

SC”Remat Braşov” SA prin Suciu 

Daniel, cu domiciliul/sediul în 

judeţul Braşov,  Municipiul Braşov, 

str. Dorobanţilor nr. 6A, 

22/14.06.2019 
 

„Plan urbanistic zonal- reconformare zonă funcţională pentru construire hotel, 

restaurant şi SPA, amenajare accese din str. Burebista”, cu regulamentul local de 

urbanism aferent, generat de imobilele situate în intravilanul Municipiului Târgu 

Mureş: str. Burebista fnr 

SC" PALAS COM" SRL 

Municipiul TÂRGU MUREŞ,   

Pasaj PALAS, nr. 8, 

23/18.06.2019 „Plan urbanistic zonal- reconversie funcţională subzona “CM1” în subzona “CM2z”, în 

scopul realizării unui ansamblu rezidenţial- locuinţe colective şi spaţii prestări servicii 

la parter, Str. Insulei, cu regulamentul local de urbanism aferent, generat de imobilele 

situate în intravilanul Municipiului Târgu Mureş, str. Insulei, fnr. 

SC”TIBPET” SA,                       

Municipiul Târgu Mureş,                   

str. Insulei nr. 31B 



24/24.06.2019 
 

„Plan urbanistic zonal- reconformare subzonă funcţională pentru construire 

locuinţă unifamilială”, cu regulamentul local aferent, generat de imobilul- teren 

cu suprafaţa totală de 1500mp situat în intravilanul Municipiului Târgu Mureş, 

str. Jean Monnet, fnr, 

VAJDA ZSOLT LASZLO,    

judeţul Mureş,  comuna Crăciuneşti, 

satul Nicoleşti,  nr. 118 

25/11.07.2019 „Plan urbanistic zonal- reconformare UTR"CP3" în UTR"CP3z" pentru 

construire spații multifuncționale de interes municipal și extramunicipal 

(birouri, spații de cazare, reprezentanțe de firme, servicii profesionale, locuințe 

colective. etc.)"  cu regulamentul local aferent, generat de imobilele- terenuri cu 

suprafaţa totală de 2096mp, edificate cu construcţii, situate în intravilanul 

Municipiului Târgu Mureş, str. Gh. Doja, nr. 24; 26; 28; 30 

SC"TRIPLE PROPERTIES" SRL,   

Municipiul TÂRGU MUREŞ, 

Strada Gheorghe Doja, Nr. 28 

26/11.07.2019 „Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construirea a două case de 

locuit pe parcelar existent, împrejmuiri și racord la utilități”, cu regulamentul 

local de urbanism aferent, generat de imobilele- terenuri cu categoria de 

folosinţă arabil, libere de construcţii, situate în intravilanul Municipiului Târgu 

Mureş, str. Cdin Hagi Stoian, fnr., 

Russu Paul- Cristian şi Gabor 

Victor- Gabriel,                    

Municipiul Târgu Mureş,              

str. Gh. Pop de Băseşti nr. 21/B;   

comuna Cristeşti, str. Principală nr. 

678/I/1/19C 

27/19.07.2019 „Plan urbanistic zonal pentru introducere terenuri în intravilan, lotizare terenuri 

şi stabilire reglementări în vederea construirii de locuinţe unifamiliale”, cu 

regulamentul local de urbanism aferent, generat de imobilele- terenuri arabile 

libere de construcţii cu suprafaţa totală de 17320mp, situate în extravilanul 

Municipiului Târgu Mureş 

Gyeresi Maria Magdalena,                

municipiul TÂRGU MUREŞ,  

Strada ŞURIANU nr. 22,  ap. 9 

28/19.07.2019 „Plan urbanistic zonal- introducere teren în intravilan, lotizare teren şi stabilire 

reglementări pentru construire case de locuit”, cu regulamentul local de 

urbanism aferent, generat de imobilul- teren arabil liber de construcţii cu 

suprafaţa de 19500mp, situat în extravilanul Municipiului Târgu Mureş 

DEE ARPAD,                       

Municipiul TÂRGU MUREŞ,                   

Strada ŞURIANU nr. 22, ap. 9 

29/02.08.2019 

 

„Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire imobil de 

locuinţe colective cu spaţii comerciale şi prestării servicii la parter”, cu 

regulamentul local de urbanism aferent, generat de imobilul- teren cu suprafaţa 

de 2481mp edificat cu clădire S+P+3E, situat în intravilanul Municipiului Târgu 

Mureş, str. Mărăşti, nr. 16 

SC"CITADIN PREST"SA, 

Municipiul TÂRGU MUREŞ,      

Str. DEZROBIRII nr. 65 

30/14.08.2019 

 

 

„Plan urbanistic zonal- reconversie parţială zonă funcţională pentru dezvoltarea 

activităţii hoteliere şi de servicii”, cu regulamentul local de urbanism aferent, 

generat de imobilele situate în intravilanul Municipiului Târgu Mureş, str. 

Tamas Erno nr. 1 

SC"DRILL INVEST"SA, 

Municipiul TÂRGU MUREŞ, 

str. Romulus Guga nr. 1 



31/05.09.2019 „Plan urbanistic zonal- introducere teren în intravilanul localităţii şi stabilire 

zonă funcţională pentru construire locuinţă unifamilială D+P+M”, cu 

regulamentul local de urbanism aferent, generat de imobilul- teren edificat cu 

casă din pământ, cu suprafaţa de 4345mp, situat în extravilanul Municipiului 

Târgu Mureş 

SZALO JOZSEF,              

Municipiul Târgu Mureş,         

Strada PETRU DOBRA nr. 12 

32/23.09.2019 

 

 

„Plan urbanistic zonal-  reconformare parţială zonă funcţională şi  stabilire 

reglementări pentru construire locuinţe colective P+2E+Eretras, creare accese, 

utilităţi", cu regulamentul local de urbanism aferent, generat de imobilul- teren 

cu suprafaţa de 6725mp situat în intravilanul Municipiului Târgu Mureş, Strada 

Mărului fnr 

SC"JAKO PREST SERV" SRL, 

judeţul Mureș,  comuna MIERCUREA 

NIRAJULUI, satul Miercurea 

Nirajului,  Strada SANTANDREI nr. 

77 

 

33/23.09.2019 

 

 

„Plan urbanistic zonal- lotizare teren și stabilire reglementări pentru construire 

ansamblu de locuințe individuale", cu regulamentul local de urbanism aferent,  

generat de imobilul- teren cu suprafaţa de 5532mp situat în intravilanul 

Municipiului Târgu Mureş, Strada Zeno Vancea fnr., 

SC"JAKO PREST SERV" SRL, 

judeţul Mureș,  comuna 

MIERCUREA NIRAJULUI, satul 

Miercurea Nirajului, Strada 

SANTANDREI nr. 77, 

34/ 08.10.2019 „Plan urbanistic zonal- reconformare zonă din "LM" în zona activităților productive și 

de servicii, "AI2dz"- subzona activităților terțiare pentru zona industrială" cu 

regulamentul local de urbanism aferent, generat de imobilul- teren liber de construcţii 

cu suprafaţa de 3000mp, situat în intravilanul Municipiului Târgu Mureş, str. Băneasa 

nr.8 

SC"LAS PROM"SRL                 

municipiul Târgu Mureş,                  

Strada Cuza Vodă nr. 35 

35/14.10.2019 „Plan urbanistic zonal- reconformare zonă funcţională şi stabilire reglementări 

pentru construire ansamblu de locuinţe colective” cu regulamentul local de 

urbanism aferent,generat de imobilul- teren cu suprafaţa de 5421mp situat în 

intravilanul Municipiului Târgu Mureş,  str. Rămurele, fn, 

STOICA BOGDAN- 

ALEXANDRU,                       

judeţul Vâlcea,  municipiul 

Râmnicu Vâlcea,                   

str. Mihai Viteazu nr. 11 

36/21.10.2019 
 

„Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construirea a două case de 

locuit unifamiliale pe parcelar existent”, cu regulamentul local de urbanism 

aferent, str. Ioan Vescan fnr. 
 

Berei Attila Csaba şi Sarkany 

Csaba- Attila,                             

judeţul Mureș,  municipiul Târgu 

Mureş,  Str. Stefan Cicio Pop nr. 3, 

ap. 10 



37/21.10.2019 „Plan urbanistic zonal- reconversie zonă funcţională din "LV2z" în "LV1z" 

pentru extindere şi mansardare locuinţă”, cu regulamentul local de urbanism 

aferent,  str. Verii nr.51 

BENEDEK IMRE-SANDOR,          

judeţul Mureș,  municipiul Târgu 

Mureş, Strada ULCIORULUI nr. 2 

38/22.10.2019 „Plan urbanistic zonal- reconversie zonă funcţională pentru etajare sală fitness” 

cu regulamentul local de urbanism aferent , bdul Pandurilor nr. 3, 

TARTA EMILIA,                       

judeţul Mureș, municipiul Târgu 

Mureş, Str. Korösi Csoma Sándor 

nr. 12, ap. 2 

39/22.10.2019 „Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire casă de locuit, 

organizare rețea stradală și dezvoltare infrastructură edilitară”, cu regulamentul 

local de urbanism aferent, str. Zeyk Domokos fnr 

Kolcsar Csaba,                            

judeţul Mureș,  municipiul Târgu 

Mureş, Strada Remetea nr. 132 

40/22.10.2019 „Plan urbanistic zonal- reconversie zonă funcţională din "LV2" în "LV1z", 

stabilire reglementări pentru construire casă de locuit", cu regulamentul local de 

urbanism aferent, str. Viile Dealul Mic fnr 

Kelemen Szabolcs,                           

judeţul Mureș,  municipiul Târgu 

Mureş, Str. Parângului nr. 22, ap. 20 

41/22.10.2019     „Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire locuinţe în    

    cartierul Unirii- str. Ioan Vescan, cu regulamentul local de urbanism aferent , str. 

Ioan Vescan fnr. 

SC"Maco Construct"SRL,              

judeţul Mures,  municipiul TÂRGU 

MUREŞ, str. Călăraşilor nr. 12, ap.2 

42/08.11.2019 „Plan urbanistic zonal- reconversie zone funcționale pentru construire hotel, sală 

de conferințe, sistematizare verticală, amenajare incintă cu S.P.A., piscine, 

terenuri de tenis, spații de joacă pentru copii", cu regulamentul local de 

urbanism aferent , Bdul 1Decembrie 1918 fnr. 

SC"VOIAJOR" SRL,                    

judeţul Mureș,  municipiul Târgu 

Mureş,  Str. Gheorghe Doja nr. 143 

43/14.11.2019 „Plan urbanistic zonal- introducere teren în intravilan, lotizare teren şi stabilire 

zonă funcțională pentru construire hală și locuinţe de serviciu”, cu regulamentul 

local de urbanism aferent, str. Budiului f.nr. 

SC” WEICON ROMÂNIA” SRL, 

judeţul Mureş,  comuna Crăciuneşti, 

Strada Podului nr.1 

44/15.11.2019 „Plan urbanistic zonal- reconversie zonă funcţională din UTR“AI3” în 

UTR”L1z” pentru construire ansamblu de locuințe colective și servicii”, str. 

Apaductului nr. 2 

SC”ROMUR”SA,                        

judeţul Mureş,  Municipiul Târgu 

Mureş, Piaţa Teatrului nr. 10, 



45/15.11.2019 „Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire clădire locuinţe 

colective cu parter comercial şi servicii comerciale” cu regulamentul local de 

urbanism aferent, aprobat prin H.C.L. nr. 149/25.04.2019, str. Rozmarinului, 

nr.1 

SC"BOSTAN JUNIOR"SRL, 

judeţul Mureş,  municipiul TÂRGU 

MUREŞ, Pţa Republicii nr.29  nr. 1, 

46/22.11.2019 „Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire sediu firmă şi 

locuinţe de serviciu, cu regulamentul local de urbanism aferent, str. Predeal, fnr 

SC"AMPLUSNET"SRL,               

judeţul Mureş,  municipiul Târgu 

Mureş, Str. Bobâlna nr. 20, ap. 27 

 



ROMÂNIA         

JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ 

ARHITECT ŞEF 

SERVICIUL URBANISM, DEZVOLTARE DURABILĂ, INFORMATIZARE 

 

 

 

                 CENTRALIZATOR 

 AVIZE DE OPORTUNITATE PENTRU ELABORARE PLANURI URBANISTICE ZONALE -2018 

 

NR. 

AVIZ/DATA 
DENUMIRE ŞI ADRESĂ LUCRARE BENEFICIAR/ADRESĂ 

1/12.01.2018 

 

„Plan Urbanistic Zonal- reconformare zonă şi stabilire reglementări pentru construire 

ansamblu de locuinţe colective D+P+2+3R, intervenţie zid de sprijin pentru acces 

carosabil şi pietonal, amenajări în vederea stabilizării versantului",  str. Rămurele fnr. 

STOICA BOGDAN- ALEXANDRU  

judeţul Vâlcea,  municipiul Râmnicu 

Vâlcea,  str. Mihai Viteazu nr. 11 

2/15.01.2018 

 

„Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire clădire locuinţe 

colective”, str. Cdin Hagi Stoian fnr. 

Băldean Dumitru Valentin     

municipiul TÎRGU MUREŞ     

Bulevard PANDURILOR  nr. 54, ap. 6 

3/02.02.2018 

 

„Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire ansamblu rezidenţial- 

modificare parţială PUZ aprobat prin HCL nr. 103/14 aprilie 2016”, str. Pomilor fnr. 

ŞTEFAN FLORIN- reprezentant 

SC”Arcoflor Construct”SRL      

comuna Sîncraiu de Mureş,          

Strada Răsăritului nr. 81 

4/01.03.2018 „Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire casă de locuit şi 

amenajare acces",  str. Remetea fnr 

GRAMA IOAN ALIN           

municipiul Tîrgu Mureş,                 

Strada MUNCII nr. 6, ap. 9 

5/ 01.03.2018 „Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări în vederea construirii unei clădiri de 

locuinţe şi servicii", str. Mihail Kogălniceanu fnr. şi str. Târgului fnr. 

Losonczi Zoltan                          

municipiul Tîrgu Mureş,               

Strada Cerbului nr. 22 

6/ 06.03.2018 „Plan urbanistic zonal- parcelare teren şi stabilire reglementări în vederea construirii de 

locuinţe",  str. Eden fnr. 

GABOR VASILE DOREL         

municipiul Tîrgu Mureş,   

str. Argeşului nr. 15 



7/07.03.2018 „Plan urbanistic zonal- reconversie zonă funcţională pentru stabilire reglementări 

pentru construire clădire administrativă cu spaţiu comercial la parter şi împrejmuire la 

stradă", str. Gh. Doja, nr. 167 

SC"LANDMANIA"SRL              

judeţul Mures,  comuna Cristeşti, 

str. Viilor nr. 834 

8/02.04.2018 

 

„Plan urbanistic zonal-  parcelare teren şi reconversie parţială zonă funcţională în 

vederea stabilirii reglementărilor urbanistice pentru construire case de locuit, creare 

accese, utilităţi", strada SZOTYORI JOZSEF  fnr. 

RADICS IOLANDA               

municipiul Tîrgu Mureş,  

str. Ceangăilor nr. 2 

9/04.06.2018 

 

„Plan urbanistic zonal- reconversie parţială zonă funcţională pentru dezvoltarea 

activităţii hoteliere şi de servicii”, str. Tamas Erno nr. 1 

SC"DRILL INVEST"SA        

municipiul TÎRGU MUREŞ, 

str. Romulus Guga nr. 1 

10/11.06.2018 „Plan urbanistic zonal- lotizare teren şi stabilire reglementări pentru construire locuinţe- 

modificare prevederi “PUZ-  lotizare teren, stabilire reglementări privind organizarea 

reţelei stradale şi infrastructurii edilitare în vederea construirii de locuinţe , aprobat prin 

HCL nr.285/08.10.2013”, str. Budiului fnr 

SC"Maco Construct"SRL          

municipiul TÎRGU MUREŞ,             

str. Călăraşilor nr. 12, ap.2, 

11/26.07.2018 „Plan urbanistic zonal- lotizare teren şi reglementare zonă funcţională pentru construire 

ansamblu rezidenţial”,  str. Voinicenilor nr. 156 

SC"ALFACONSTRUCT"SA 

municipiul Tîrgu Mureş,               

Strada DEPOZITELOR nr. 7 

12/26.07.2018 „Plan urbanistic zonal- reconformare funcţională din zonă teren arabil în zonă mixtă 

"CM" cu subzona "CM2" pentru construire clădire cu  funcţiuni mixte”,                      

Calea Sighişoarei fnr. 

Bloj Zaharie                                  

judeţul Mures,  comuna Corunca, nr. 

39514 

13/31.07.2018 „Plan urbanistic zonal- reconformare zonă funcţională pentru construire clădire 

multifuncţională”, Calea Sighişoarei fnr 

 

MUNTEAN EMIL                     

municipiul Tîrgu Mureş,               

Strada SUCEAVA nr. 14 

14/24.08.2018 „Plan urbanistic zonal- parcelare terenuri pentru construire case de locuit unifamiliale”, 

str. Crişului nr. 5 
 

Stoica Viorica                         

municipiul Tîrgu Mureş,                  

Strada CRISULUI nr. 5 

15/24.08.2018 „Plan urbanistic zonal- reglementare zonă funcţională, lotizare teren şi stabilire 

reglementări pentru construire ansamblu de locuinţe unifamiliale" , Strada Cotitura de 

Jos fnr 

PUSCAS MARIA                        

judeţul Mureş,  comuna Sîntana de 

Mureş,  str. Viorelelor nr. 30 



16/24.08.2018 „Plan urbanistic zonal- lotizare teren şi reglementare zonă funcţională pentru realizare 

ansamblu de locuinţe unifamiliale”, Strada Galffy Mihaly, fnr.,  

 

DAN CRISTIAN FLORIN           

judeţul Cluj,  municipiul Cluj Napoca, 

str. Măceşului nr. 7, 

17/04.09.2018 „Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire clădire de locuinţe 

colective cu spaţii comerciale”, pţa Gării fnr. 
SC"ATAMETALY"SRL        

municipiul Tîrgu Mureş,             

str. Gh. Doja nr. 205 

18/13.09.2018 „Plan urbanistic zonal- reconversie zonă funcţională din"CC1z" în "L2az" lotizare 

terenuri şi stabilire reglementări pentru construire ansamblu de locuinţe unifamiliale”, 

str. Eden fn, 
 

TUNYOGI LEVENTE RUDOLF 

judeţul Sălaj,  municipiul Zalău,         

str. 22 Decembrie nr. 154, 

19/19.09.2018 „Planul urbanistic zonal- reconversie zonă funcţională şi stabilire reglementări pentru 

construire casă de locuit tip duplex D parţial + P”, str. Viile Dealul Mic nr. 25 

Pogăcean Adrian- Ioan           

municipiul Tîrgu Mureş,                  

Strada Apicultorilor nr. 7, ap.8 

20/10.10.2018 „Planul urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire locuinţe în cartierul 

Unirii Etapa III- Tg.Mureş”, str. Vasile Săbădeanu fnr., 

SC"Maco Construct"SRL,      

municipiul TÎRGU MUREŞ,                                

str. Călăraşilor nr. 12, ap.2 

21/14.12.2018 „Planul urbanistic zonal- introducere terenuri în intravilan, stabilire zonă funcțională și 

parcelare terenuri pentru construire case de locuit unifamiliale”, str. Cetinei fnr. 

 

MUREŞAN VALERIA,         

municipiul Tîrgu Mureş,                

Strada REMETEA nr. 306 

 



         

  

 

SERVICIUL URBANISM,  

 

 

 

CENTRALIZATOR 

 AVIZE DE OPORTUNITATE- PLANURI URBANISTICE ZONALE -2017 

 

NR. 

AVIZ/DATA 
E  

1/12.01.2017 

 

- , construire 

cart

publice, servicii de interes general", cu regulamentul local de urbanism aferent,  

- - -   

SC"MAURER IMOBILIARE"SRL, 

   

str. Albatrosului nr. 11 

2/20.01.2017 
 

- 

 cu regulamentul local de urbanism aferent, str. 

ului, nr. 28 

Pop Teodor  

 

 

3/14.02.2017 

 
- 

pentru 

cu regulamentul local de 

urbanism aferent  

Gheorghiu Petru Alexandru, 

 

str. CUTEZANTEI nr. 22 

4/23.03.2017 reglementarea incintei din str. Regele Ferdinand nr. 4-

, cu 

regulamentul local de urbanism aferent, str. Regele Ferdinand, nr.4-6 

MARTA CLAUDIA 

 

 

5/ 07.04.2017 Plan urbanistic zonal pentru 

- Etapa II , cu regulamentul local de 

urbanism aferent .  

 

SC"MACO CONSTRUCT"SRL, 

 

LOR, nr. 12  

6/ 07.04.2017 Plan urbanistic zonal pentru 

, cu regulamentul local de 

urbanism aferent, str.Tisei, nr. 42  

 

 

SC" PALAS COM" SRL, 

 

str. Pasaj PALAS, nr. 8 

 



7/14.04.2017 Plan urbanistic zonal- - 

- 

estaurante, loisir, 

, cu regulamentul local de urbanism aferent  

 

 

 

str. BARTOK BELA, nr. 4, ap. 16 

 

8/14.04.2017 

 

Plan urbanistic zonal- 

- 

-  cu regulamentul 

local de urbanism aferent,  

 

SC" FIMATEX" SRL,           

        

str. BANEASA, nr. 8,   

 

9/18.04.2017 

 

Plan urbanistic zonal- 

 cu regulamentul local de urbanism aferent  str. Cotului fnr 

 

ORMENISAN DAN LUCIAN  

municip          

str. ALUNIS nr. 33, 

 
10/18.04.2017 

 
Plan urbanistic zonal- 

cu regulamentul 

local de urbanism aferent, str. Gh. Doja, nr. 197 

 

SC"TOMEK BUSINESS 

Livezeni, str. 

Lunii , nr. 38 

 

11/18.04.2017 

 

Plan urbanistic zonal-  

, cu regulamentul local de urbanism aferent, str. Predeal, fnr 

 

SC"AMPLUSNET"SRL   

         

Str. VLAHUTA, nr. 17   

 

12/19.04.2017 

 

Plan urbanistic zonal- reconformare de zone prin extinderea UTR"LV2z"- 

, cu 

regulamentul local de urbanism aferent, str. Negoiului, nr.75 

BITA CLAUDIU,                 

m                    

Bulevard 1 DECEMBRIE 1918 nr. 

49,  ap. 6, 



13/19.04.2017 

 

Plan urbanistic zonal- 

ifamiliale 

generat de imobilele- 

nr.13 , cu 

regulamentul local de urbanism aferent 

 

KOSA LASZLO                    

str. Strada BOLYAI, nr. 18, 

 

14/19.04.2017 Plan urbanistic zonal-  

garaj auto , cu regulamentul local de urbanism aferent , str. Remetea, nr. 95/B, 

 

 

BOGDAN IOAN- CRISTIAN, 

        

str. HUNEDOARA nr. 17A, ap. 25 

15/19.04.2017 Plan urbanistic zonal- lotizare terenuri 

construire case de locuit P+M, D+P+M , cu regulamentul local de urbanism 

aferent, strada Szotyori Jozsef, fnr., 
 

 

KISS DOMOKOS                  

          

str. Grigore Ploe teanu, nr. 19A/1  

 

16/24.04.2017 

 

Plan urbanistic zonal- 

cabinet stomatologic  cu regulamentul local de urbanism aferent, str. Caraiman, nr. 

1;3 

 

 

POP VASILE                            

            

str. CARAIMAN nr. 1,  

 

17/25.04.2017 

 

Plan urbanistic zonal- 

, cu 

 

SC"CITADIN PREST"SA, 

       

str. DEZROBIRII nr. 65, 

18/ 26.04.2017 

 

Plan urbanistic zonal- 

servicii  , cu regulamentul local de urbanism aferent,   

 

  

            

str. DEPOZITELOR nr. 4 

19/ 30.05.2017 

 

  

- 

 cu regulamentul local de urbanism aferent, str. Gh.Doja, 

nr. 24; 26; 28; 30 

SC"ROMUR"SA,                     

         

 



20/20.06.2017 

 

Plan urbanistic zonal- 

 cu regulamentul local de urbanism aferent, str. Viile Dealul Mic, fnr. 
                    

        

Bulevard PANDURILOR nr. 22/13 

21/26.06.2017 

 
- dezvoltarea zonei Spitalului Jude - zona 

eorghe Marinescu- Parcul Eroilor, cu regulamentul local de urbanism 

aferent 

str. Gheorghe Marinescu, nr.50 

          

              

 

22/07.08.2017 

 

- 

 cu regulamentul local de urbanism 

aferent , str. Rozmarinului, nr.1,  

 

SC"BOSTAN JUNIOR"SRL, 

            

Strada ROZMARINULUI nr. 1 

23/15.09.2017 
 

- 

aferent, Calea Sighi  

RITEA DANIELA,               

                          

Calea SIGHISOAREI nr. 72,  

24/18.09.2017 
 

 - 

aferent,  str. Voinicenilor: nr. 109; nr. 109/A; nr. 111; nr.113; str. Constandin 

Hagi Stoian, fnr.  
 

SC"FUSION 

CONSTRUCT"SRL,          

str. Voiniceni nr. 13, 

25/19.09.2017 
 

Plan urbanistic zonal- 

unifamiliale , cu regulamentul local aferent, generat de imobilele- terenuri cu 

Jean Monnet, fnr,  
 

BORSOS MIKLOS,       

       

str. BRASOVULUI nr. 7,  

 

26/ 22.09.2017  - 

 

 

SC"FRESHECO WASH" SRL-D, 

Strada Cooperativei, nr. 499/B,  

27/25.09.2017 

 

 - 

reconformarea 

, - Zeno 

Vancea 

MAIER DALILA ANA MARIA, 

        

 



28/26.09.2017 

 

Plan urbanistic zonal- 

, cu regulamentul local de 

urbanism aferent, generat de imobilele- 

 

 

GYERESI MARIA 

MAGDALENA,                    

  

Strada SURIANU nr. 22,  

29/09.10.2017 

 
Plan urbanistic zonal- 

 local de 

urbanism aferent, generat de imobilele- 

, zona str. 

Remetea 

- MARIA, 

municip          

strada REMETEA nr. 242A, 

 



ROMÂNIA         

JUDE UL!MURE" MUNICIPIUL!TÎRGU!MURE" 

ARHITECT!"EF 

SERVICIUL URBANISM, DEZVOLTARE!DURABIL#,!INFORMATIZARE 

 

CENTRALIZATOR 

AVIZE PREALABILE DE OPORTUNITATE PENTRU ÎNTOCMIRE PLANURI URBANISTICE ZONALE -2016 

 

NR. 

AVIZ/DATA 
DENUMIRE !I ADRES" LUCRARE BENEFICIAR/ADRES" 

1/11.01.2016 

 

�Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglement#ri pentru reconformare cl#dire cu 
func$iunea de servicii alimenta$ie public# %i construire anexe necesare 
func$ion#rii", cu regulamentul local de urbanism aferent , str.Verii, nr.55 

SC"MEERU INVESTMENT"SRL 

Loc.TÎRGU!MURE", jud Mure$ 
Strada REVOLU IEI,  nr. 13  

 

2/ 09/02/2016 �Plan Urbanistic Zonal- dezmembrare teren în vederea construirii de locuin$e-

cartier Unirii", cu regulamentul local de urbanism aferent, str.!Vasile!S%b%deanu,!
fnr 

SC"MACO CONSTRUCT"SRL 

Loc. TÎRGU!MURE", jud Mure$ 
Pasaj  P#DURII,  nr. 6B  

 

3/ 17/02/2016 �Plan Urbanistic Zonal- dezvoltarea zonei Spitalului Jude$ean de Urgen$# 
Mure%&, cu regulamentul local de urbanism aferent, zona str#zilor Gheorghe 
Marinescu- Molter Karoly %i Parcul Eroilor 

CONSILIUL!JUDE EAN!MURE" 

Loc.TÎRGU!MURE", jud Mure$ 
Str.GHEORGHE MARINESCU, nr. 50 

4/22/02/2016 "PUZ- reconformare zon# industrial#  în parc de activit#$i&, cu regulamentul local 

de urbanism aferent, str. Gh.Doja, nr.177 

SC"PRODCOMPLEX"SA 

Loc.TÎRGU!MURE", jud Mure$ 
Str. GHEORGHE DOJA,  nr. 177 

5/22/02/2016 

 

�PUZ- Lotizare teren %i reconversie par$ial# zon# din UTR&CC1z& în 
UTR"L2cz&, în vederea realiz#rii unui ansamblu reziden$ial între str. Pomilor %i 
str. Verde� 

FEKETE PETRU 

Loc.SINTANA!DE!MURE", jud 

Mure$ 
Strada TEIULUI,  nr. 743/3 

 

6/10/03/2016 "PUZ- stabilire reglement#ri pentru construire sediu societate, spa$ii comerciale %i 
locuin$e de serviciu  S+P+E, hal# metalic# cu parter înalt, spa$ii comerciale %i 
locuin$e de serviciu S+P+2E", generat de imobilele situate în!strada Gh. Doja, nr. 137-

139 $i!str.!Iernutului,!nr.34 

NYLAS SZILARD  

Loc. TÎRGU!MURE", jud Mure$ 
Strada ION BUTEANU,  nr. 21 

7/28.04.2016 
 

�PUZ- dezmembrare teren în vederea construirii de locuin$e� generat de 

imobilul- teren! liber! de! construc&ii! cu! suprafa&a! de! ! 1811mp! situat! în! str.!
Remetea!nr.2!(str.!Vasile!S%b%deanu,!fn) 

Oltean Dana                         

comuna Corunca                            

str. 39768/10 



8/09.05.2016 �PUZ- reconformare de UTR pentru stabilire reglement#ri necesare 
extinderii centrului medical TOPMED�, generat de imobilele edificate cu 

construc&ii,! cu! suprafa&a! total%! de! teren! de! 2060mp,! imobile! situate! în! str.!
Doroban&ilor!nr.!1;!3;!5;!7;!9 

SC�Centrul Medical 
TOPMED�SRL                         
Loc. TÎRGU!MURE", jud Mure$ 
str. Doroban&ilor nr. 1 

9/24.05.2016 �PUZ- reconversie func$ional# zon# din UTR&LM& în UTR"AI2d"- 

subzon# activit#$i ter$iare pentru zona industrial# %i stabilire reglement#ri 
pentru construire centru logistic", generat!de!imobilele!cu!suprafa&a!de!!teren 

de 28867mp, situate!în!str.!B%neasa!nr.8 

SC� Uniprest Instal�SRL 
Loc. TÎRGU!MURE", jud Mure$ 
Str. Depozitelor, nr.20 

10/27.05.2016 �PUZ- lotizare terenuri %i stabilire reglementari urbanistice în vederea 
construirii unor unit#$i agro-industriale" generat de terenurile libere de 

construc&ii!cu!suprafa&a!de!19944mp, situate!în!str.!B%neasa!nr.8 

SC"ALFACONSTRUCT"SA 

Loc. TÎRGU!MURE", jud Mure$ 
Str. Depozitelor, nr.20 

11/08.06.2016 �PUZ- reconversie func$ional# zon# din UTR&L1&- zona locuin$elor colective 
medii %i mari situate în ansambluri preponderent reziden$iale în UTR &CM"- 

zona mixt# con$inând institu$ii, servicii %i echipamente publice, servicii de 
interes general(servicii manageriale, tehnice, profesionale, sociale, colective 

%i personale, comer$, hoteluri, restaurante, loisir), activit#$i productive mici, 
nepoluante %i locuin$e&,   generat!de! imobilul!edificat!cu!o!construc&ie!având!
suprafa&a! de! teren! de! 600mp, situat! în! intravilanul!Municipiului! Tîrgu!Mure$,!
str. Secuilor Martiri nr. 1 

FIKO ISTVAN 

Loc. TÎRGU!MURE", jud Mure$ 
Pasaj!P%durii!nr.!28  
 

12/15.06.2016 �PUZ- reconformare func$ional# zon# în vederea construirii de locuin$e 

unifamiliale", generat! de! terenurile! cu! suprafa&a! total%! de! 8945mp! situate! în!
intravilanul! Municipiului! Tîrgu! Mure$,! în! zona! str%zilor! Viile! 1Mai- Jean 

Monnet   

VARGA ZSOLT 

Loc. TÎRGU!MURE", jud Mure$ 
str. Pandurilor, nr. 18/6  
 

13/15.06.2016 �PUZ- reconversie de UTR pentru construire locuin$e colective %i dot#ri&, generat 

de!imobile!situate!în!intravilanul!Municipiului!Tîrgu!Mure$,!!zona!str.!M%gurei- Calea 

Sighi$oarei- str.!Parângului,!terenuri!cu!suprafa&a!total%!de!23698mp 

GROSS ADRIAN                       

jude&ul!Ilfov,!comuna!Voluntari          
str.!"tefan!cel!Mare,!nr.!9, 

 

14/18 .07.2016 �Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglement#ri pentru construire locuin$e colective 
%i dot#ri aferente�, str. R%murele fn, terenuri cu suprafa&a!total%!de!7619mp 

SC!�ECOTRONIC!FARM�!SRL 

jude&ul!Vâlcea, municipiul Râmnicu!
Vâlcea, str. Ion Referendaru, nr.8C 



15/01.09.2016 �Plan Urbanistic Zonal- reconformare zon# �LM� în zona activit#$ilor 
productive %i de servicii�, generat de imobilele cu suprafa$a de 36027mp, 

situate între str. Libert#$ii-B#neasa 

SC�Ordea!Prodcom�SRL,   

Municipiul!TÎRGU!MURE",              
str.!Miori&ei,!nr.15 

16/02.09.2016 
 

�Plan Urbanistic Zonal- reconversie de zon# din &V5& în zon# mixt# 
con$inând institu$ii, servicii %i echipamente publice, servicii de interes 

general�, str. Gh. Doja, nr. 302 

SC "STRATEGIC 

ADVISORS"SRL, municipiul 

BUCURESTI, str. VALEA 

IALOMITEI nr. 1A, bl. C18A, sc. 

3, et. 5, ap. 112 

17/15.09.2016 �Plan urbanistic zonal pentru reconformare zon# în UTR"L1z"- zon# 
locuin$e colective medii situate în ansambluri preponderent reziden$iale, 

pentru construire  blocuri de locuin$e�, zona bd 1Decembrie1918- str. Regele 

Ferdinand 

SC"MACO CONSTRUCT'SRL!$i!
Dâmbean!Ovidiu,!Municipiul 

TÎRGU!MURE",!
str. CALARASILOR, nr. 12; str.  

Dr. C. Ciugudeanu; 4,   

18/27.09.2016 

 

�Plan urbanistic zonal- stabilire reglement#ri pentru modernizare, 
extindere %i schimbare par$ial# destina$ie cl#dire�, generat de imobilul situat 

în intravilanul Municipiului Tîrgu Mure%, Bulevard 1 DECEMBRIE 1918, 

Nr. 157, 

VINTILA IONEL IOAN,  

Municipiul!TÎRGU!MURE",          
str. BUCURESTI nr. 27 

19/24.10.2016 �Plan urbanistic zonal pentru reconformare zon# din UTR pentru 
construire cl#dire spa$iu comercial %i birouri, în extinderea corpurilor C3 %i 
C8 existente", generat de imobilul cu suprafa$a de teren de 6385mp, situat 

în str. Gh.Doja nr. 197 

SC"TOMEK BUSINESS 

MANAGEMENT"SRL,   

Municipiul!Tîrgu!Mure$,!              
str. Podeni, nr. 17 

20/ 01.11.201 Plan urbanistic zonal pentru actualizare "PUZ- ansamblu reziden$ial 
DOLOMITI", str. Livezeni, fnr 

BORSAN DORU pentru 

SC�DOLOMITI!INVEST�SRL,   
Municipiul!TÎRGU!MURE",!
str. Strada VULCAN, nr. 18, 

21/07.11.2016 

 

�Plan urbanistic zonal- stabilire reglement#ri pentru etajare %i 
modernizare cl#dire Hotel Arena�, str. Tamas Erno, nr. 1 

SC"DRILL INVEST"SA, 

Municipiul!TÎRGU!MURE",!!



str. TAMÁS!ERNÖ!nr.!1 

22/09.11.2016 

 

�Plan urbanistic zonal- stabilire reglement#ri pentru construire locuin$# 
unifamilial# D+P+Ep pe parcelar existent, prin actualizare PUZ aprobat 

prin HCL nr. 290/23 iunie 2009�  str. Verii nr. 19, 

DOBO ELEMER, municipiul 

TÎRGU!MURE",                          
str. Aleea CARPATI nr. 33, ap. 1, 

23/14.11.2016 

 

 �Plan urbanistic zonal- stabilire reglement#ri pentru construire cl#dire 
birouri %i depozit& , str.!Mure$ului,!nr.17 

SC"MULTIPLAN 

ELECTRONICS"SRL,     

Municipiul!TÎRGU!MURE",   
Strada!MURE"ULUI!nr.!17 

24/05.12.2016 

 

�Plan urbanistic zonal- stabilire reglement#ri pentru construirea a 14 

locuin$e unifamiliale pe parcelar existent�, str. Cdin Hagi Stoian, fn,   

DAN SUCIU SORIN, cu 

domiciliul/sediul în!jude&ul!Mure$,  
municipiul!TÎRGU!MURE",!satul!,!
sectorul -,!cod!po$tal!,!Strada!
M#R#"TI!nr.!28 

25/13.12.2016 �Plan urbanistic zonal pentru conversie func$ional# lot din UTR&LL&- 

subzon# locuin$e individuale %i colective mici realizate pe baza unor lotiz#ri 
prestabilite în UTR&CM1&-subzon# mixt# cu cl#diri având regim de 
construire continuu sau discontinuu %i în#l$imi max de P+3�,p&a ONE"TI, nr. 

5 

SC"SEIV INSTAL"SRL, 

Municipiul!TÎRGU!MURE",!
str. C#MINULUI!nr.!14 

26/23.12.2016 �Plan urbanistic zonal- reconformare de UTR pentru construire centru 

comercial, împrejmuire, bran%amente %i utilit#$i, generat de imobilul- 
terenuri cu suprafa$a total# de 117.910mp, libere de construc$ii, situate în 
intravilanul Municipiului Tîrgu Mure%�, Calea Sighi%oarei, fnr 

SC"NEPI NINETEEN OFFICE 

INVESTMENT"SRL,     

municipiul BUCURE"TI,!sectorul!
2, str. BARBU VACARESCU      

nr. 301-311, bl.- , sc.- , et. 3, ap.- 

biroul nr. 42 

 



ROMÂNIA         
JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ
ARHITECT ŞEF 
SERVICIUL URBANISM, DEZVOLTARE DURABILĂ, INFORMATIZARE 

CENTRALIZATOR 
AVIZE PREALABILE DE OPORTUNITATE PENTRU ÎNTOCMIRE PLANURI URBANISTICE ZONALE -2015 

NR. 
AVIZ/DATA

DENUMIRE ŞI ADRESĂ LUCRARE BENEFICIAR/ADRESĂ

1/16.02.2015 PUZ- Extindere prin etajare şi schimbare destinaţie clădire- locuinţe cu spaţii 
multifuncţionale la parter, str. Tudor Vladimirescu , nr. 56A

SC" REMAT" SA  
Loc.TÎRGU MUREŞ, jud Mures 
Str. Tudor Vladimirescu,  Nr. 56A
  

2/19/02/2015 PUZ- lotizare teren şi reglementare zonă pentru realizare ansamblu de locuinţe 
unifamiliale, str. Voinicenilor fn 

dl.CHIOREAN ALEXANDRU-
MARCIAN 
Loc.GORNEŞTI, jud Mures

3/16/04/2015 PUZ- introducere teren în intravilan şi stabilire zonă funcţională- UTR"V3bz" 
pentru dezvoltare complexe şi baze sportive,  str. Budiului fn 

.  

FULOP EUGEN 
Loc.TÎRGU MUREŞ, jud Mureş
Strada TÂRGULUI,  nr. 14 

4/20/04/2015 PUZ- reconformare loturi în zona centrală, str. Arany Janos, nr. 1-3 şi str. Aurel 
Filimon, nr. 12-14 

SC"IMMO HOTEL GROUP"SRL        
Bucureşti    sector 1, str. Nicolae 
Caramfil,  nr. 61C, etaj 2, camera 2 
  



5/27/04/2015  PUZ- reconversie funcţională din UTR"L1" în UTR"CM2"- zonă mixtă pentru 
dotări şi funcţiuni complementare compatibile, pentru schimbare destinaţie şi 
reamenajare centrală termică în cămin studenţesc, str. Aleea Covasna, nr. 1 

STOICA MARIA- DANIELA 
Loc.TÎRGU MUREŞ, jud Mureş
Bulevard 1 DECEMBRIE 1918,  nr. 
29/7 

6/ 09/06/2015 PUZ- lotizare teren şi stabilire zonă funcţională UTR"LV2z" pentru construire 
locuinţe unifamiliale", str. Livezeni, nr. 69G 

PINTEA IULIAN CALIN 
Loc.TÎRGU MUREŞ, jud Mures 
Strada ANA IPATESCU,  nr. 10A 

7/ 06/07/2015 "PUZ- lotizare teren şi stabilire reglementări  pentru construire locuinţe", str. 
Remetea, fn 

SC"MACO CONSTRUCT"SRL 
Loc.TÎRGU MUREŞ, jud Mureş
Str. PADURII,  nr. 6/B 

8/ 06/07/2015 �PUZ- relotizare teren pentru construire case de locuit P+M�, str. Mărului, fn KISS KAMILLA 
Loc.TÎRGU MUREŞ, jud Mureş
Str.GRIGORE PLOEŞTEANU,  nr. 
19/A 

9/20/07/2015 "PUZ- construire colector nou de legătură între staţia centrală şi panoul de 
măsură GR.12 şi colector nou de legătură la GR.16", pe teritoriul administrativ al 
Municipiului Târgu Mureş

SC"DEPOMUREŞ"SA- Strada 
TAMÁS ERNÖ,  nr. 1                               
Loc. Tîrgu Mureş, jud Mureş

10/22/07/2015 �PUZ- demolare clădire existentă şi construire clădire multifuncţională P+2�, str. 
22 Decembrie 1989, nr. 113, 113/A 

LUKACS JANOS 
Loc.TÎRGU MUREŞ, jud Mureş
Strada TRANSILVANIEI,  nr. 218 



11/11/08/2015  "PUZ- reconversie zonă funcţională pentru construire bloc de locuinţe cu spaţii de 
servicii publice la parter�, str. Secerei fn 

SC"JAKO PREST SERV"SRL 
Loc.MIERCUREA NIRAJULUI, jud 
Mureş
Strada SANTANDREI,  nr. 77 

12/13/08/2015 �PUZ- modificare UTR �LV2�- subzona locuinţelor individuale, cu regim de 
înălţime P, P+M, situate pe versanţi slab construiţi, în condiţii de densitate foarte 
redusă şi în condiţii de stabilizare şi echipare tehnică a întregului versant în 
UTR�LV1a�- subzona locuinţelor individuale cu regim de înălţime P, P+1, situate 
pe versanţi slab construiţi, în condiţii de densitate redusă�, pentru construire  
locuinţă, str. Jean Monnet fn  

Dna CĂTANĂ ELENA 
Loc. TÎRGU MUREŞ, jud Mureş
Strada KOOS FERENC,  nr. 3 

13/27/08/2015  "PUZ- reconversie zonă funcţională din UTR"LL" în UTR"L1" pentru 
supraetajare şi mansardare bloc de locuinţe�, str. Năvodari nr.13 

SC"Mansarda Investment Group"SRL 
Loc. Tîrgu Mureş, jud Mureş
Str. Liviu Rebreanu, nr.1   

14/10/09/2015 "PUZ- reconformare zonă pentru construire bloc de locuinţe şi amenajări 
exterioare", str. Livezeni, fn 

SC"REGIONAL BUSINESS 
SOLUTIONS"SRL 
Loc.TÎRGU MUREŞ, jud Mures 
Strada BĂILOR,  nr. 8 

15/12/10/2015 "PUZ- reconversie  de UTR pentru construire clinică stomatologică�, str. 
Gheorghe Marinescu, nr.16 

PONGRACZ ISTVAN MATYAS 
Loc.TÎRGU MUREŞ, jud Mures 
Str. GEN.ION DUMITRACHE,  nr. 48
  

16/13/11/2015 �Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări urbanistice pentru edificare clădiri 
de producţie, depozitare şi expediere marfă", str. Gh. Doja, nr.155

SC "CIE MATRICON" SA 
Loc.TÎRGU MUREŞ, jud Mureş
Strada GHEORGHE DOJA,  nr. 155 



17 /27/11/2015 �Plan Urbanistic Zonal- lotizare teren în vederea realizării unui ansamblu 
rezidenţial nou", în zona str. Pomilor şi str. Hints Otto 

FEKETE PETRU 
Loc. SINTANA DE MUREŞ, jud 
Mureş
Strada TEIULUI,  nr. 743/3  

18/27/11/2015  �Plan Urbanistic Zonal- introducere teren în intravilan, parcelare teren, stabilire 
zonă funcţională pentru construire locuinţe individuale�, str. Livezeni, f.nr. 

SERES MIKLOS MIHALY 
Loc.TÎRGU MUREŞ, jud Mures 
Strada BUDAI NAGY ANTAL,  nr. 
26A  

19/07/12/2015� �Plan Urbanistic Zonal-  reconversie  de UTR în vederea construirii a trei blocuri 
de locuinţe cu dotările aferente", str. Livezeni, nr.12 

SC"ROMUR"SA 
Loc.TÎRGU MUREŞ, jud Mures 
Piaţa TEATRULUI,  nr. 10 

20/ 07/12/2015 �Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări pentru extindere şi construire spaţii 
complementare funcţiunilor existente şi pentru schimbarea funcţiunii pentru 
anumite construcţii existente", str. Gheorghe Marinescu, nr.38 

UMF TG.MURES 
Loc.TÎRGU MUREŞ, jud Mures 
Strada GHEORGHE MARINESCU 

�
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JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ
ARHITECT ŞEF 
SERVICIUL URBANISM, DEZVOLTARE DURABILĂ, INFORMATIZARE 

CENTRALIZATOR 
AVIZE PREALABILE DE OPORTUNITATE PENTRU ÎNTOCMIRE PLANURI URBANISTICE ZONALE -2014 

NR. 
AVIZ/DATA

DENUMIRE ŞI ADRESĂ LUCRARE BENEFICIAR/ADRESĂ

1/ 08.01.2014 "PUZ- parcelare teren pentru construire locuinţe unifamiliale" str.Nagy Pal , fn - 
str. Verii, nr.20 

BESENYEI LETITIA
Loc.TÎRGU MUREŞ, jud Mureş
Strada NAGY PAL,  nr. 11  

2/03.02.2014 "PUZ- stabilire zonă funcţională pentru realizare centru de documentare pentru 
gospodărirea apelor", Aleea Carpaţi nr. 59A. 

AN "APELE ROMÂNE"- SGA 
MUREŞ
Loc.TÎRGU MUREŞ, jud Mureş
Aleea CARPATI,  nr. 61

3/07.02.2014 "PUZ- stabilire reglementări pentru construire pensiune", str. Tudor 
Vladimirescu, nr. 9  

FAZAKAS ROBERT
Loc.TÎRGU MUREŞ, jud Mures 
Strada Tudor Vladimirescu,  nr. 9 

4/07.02.2014 "Plan Urbanistic Zonal- reconformare zonă din UTR pentru dezvoltare zonă de 
producţie şi zonă spaţii verzi pentru agrement şi sport", str. Budiului, nr. 83A-89

SC"TIM KO BRUT"SRL
Loc.TÎRGU MUREŞ, jud Mureş
Strada BUDIULUI,  nr. 83A  

5/05.03.2014 "PUZ- stabilire reglementări pentru construire ansamblu rezidenţial nou", str. 
Ioan Vescan, fn 

FERENCZI JOZSEF-LEVENTE
Loc.TÎRGU MUREŞ, jud Mures 
Str.ŞTEFAN CICIO POP,  nr. 17/14
  



6/26.03.2014 "PUZ- lotizare teren şi stabilire reglementări urbanistice pentru realizare 
ansamblu de locuinţe unifamiliale în cartierul Unirii, zona str.Cdin Hagi Stoian- 
str. Mărului " 

ELEK ANDRAS JANOS
Loc.TÎRGU MUREŞ, jud Mures 
Bulevard 1 DECEMBRIE 1918,  nr. 
241/2  

7/17.04.2014 "PUZ-parcelare teren şi stabilire reglementări urbanistice pentru construire case 
de locuit, str.Pomilor fn"  

COMES VIRGIL
Loc.TÎRGU MUREŞ, jud Mures 
Bulevard PANDURILOR,  nr. 125/15 

�
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