
             

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

  

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 337 

 

  din 19 decembrie 2017 
 

privind prelungirea valabilităţii documentaţie de urbanism 

 „Plan Urbanistic General al Municipiului Tîrgu Mureş” 

cu regulamentul local de urbanism aferent 

 

 

Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

 Văzând Expunerea de motive nr. 6878 /27.11.2017 prin direcţia ”Arhitect Şef” 

pentru aprobare prelungire valabilitate documentaţie de urbanism „Plan Urbanistic 

General al Municipiului Tîrgu Mureş” cu regulamentul local de urbanism aferent şi 

avizul favorabil al comisiilor de specialitate, 

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

republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, prevederile ART.II, 

art.25 alin(1), art.26, art.46^1, lit b) şi e) şi art.56 alin(1) din Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul,  

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”c”, alin. (4), lit. ”e”, alin. 

(5), lit. ”c”, art. 45, alin. (2), lit. ”e”şi art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată,  

 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 

    Art.1.Se aprobă prelungirea valabilităţii documentaţiei de urbanism „Plan 

Urbanistic General al Municipiului Tîrgu Mureş” cu regulamentul local de urbanism 

aferent, „până la data aprobării, în condiţiile legii, a noii documentaţii de urbanism, dar 

nu mai târziu de 30 decembrie 2018”. 

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

încredinţează Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin direcţia Arhitect Şef. 

    Art.3.În conformitate cu prevederile art.19 alin.1, lit.e, din Legea 

nr.340/2004, republicată, privind instituţia prefectului şi art. 3 alin. 1 din Legea 

nr.544/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează 

Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate. 

 

 
                                Preşedinte de şedinţă 

                              av. Papuc Sergiu Vasile 

 

                        Contrasemnează,       

     p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş                            

                 dir. exec. D. J.C.A.A.P.L                    

                   Cătană Dianora Monica 


