
 

ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL 

AL MUNICIPIULUI TÎRGU MUREŞ 

- etape realizate până în prezent -  

 
Nr. 
crt. 

Activitate  Orar  

1. 
ORGANIZAREA CONCURSULUI DE SOLUŢII Ianuarie-martie 2010 

 
Elaborarea temei preliminare care a stat la baza concursului pentru soluţii şi 
stabilirea criteriilor pentru participare la concurs 

Finalizare în decembrie 
2009 

Anunţul concursului de soluţii pentru Reactualizarea Planului Urbanistic 
General publicat în SEAP  

08.01.2010 

Concursul de soluţii  Data limită pentru depunerea 
documentelor de calificare 

22.02.2010 

Data limită pentru depunerea 
documentaţiei tehnico-economice 

04.03.2010 

Deschiderea ofertelor  04.03.2010 

Jurizarea concursului de soluţii 16.03.2010 

Negocierea şi desemnarea câştigătorului (2 etape) I etapă – 24.03.2010 

a II-a etapă – 08.04.2010 

Premierea concurenţilor clasaţi pe primele trei locuri şi expoziţie cu proiectele 
participante la concurs 

20.05.2010  

  2. 
ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL 21.05.2010 - …. 

 
Încheierea contractului de prestări servicii cu câştigătorul proiectului – SC. 
PROIECT SRL (lider al  asocierii dintre SC PROIECT SRL, SC PROINVEST 
SRL şi ARHIGRAF SRL)  

21.05.2010 

2.a.  
I ETAPĂ – STUDII DE FUNDAMENTARE 21.05.2010 – 31.03.2011 

 
Definitivarea temei pentru elaborarea PUG împreună cu echipa elaboratoare  21.05.2010 – iunie 2010 

Informarea şi consultarea populaţiei 
prin: 

Mass-media  finalizat 

Chestionare pentru adulţi şi copii finalizat 

Interviuri finalizat 

Solicitarea şi obţinerea de informaţii din partea unor instituţii publice Proces nefinalizat 



 

Predarea Etapei I – Studii de fundamentare către beneficiar (Municipiul Tîrgu 
Mureş) – formă preliminară 1 

15.11.2010 

Perioada de verificare a studiilor de fundamentare –  

 Verificarea conceptuală şi din punct de vedere urbanistic realizată în 
cadrul direcţiei Arhitect Şef 

 Distribuirea către diverse direcţii/ servicii ale Municipiului Tg. Mureş 
ale studiilor de fundamentare pentru eventuale observaţii 

15.11.2010 – februarie 2011 

Informarea şi consultarea populaţiei  Grupuri de lucru cu specialişti Martie 2011 

Obţinere avize şi aprobări: avizul Comisiei Tehnice de Amenajarea 
Teritoriului şi Urbanism, avizele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului 
Local Municipal, aprobarea Studiilor de Fundamentare în Consiliul Local 
Municipal 

Martie 2011 

2.b.  
A II-A ETAPĂ – PLANUL URBANISTIC PRELIMINAR 01.04.2011 - prezent 

 
 
 
 

                                                 
1 Forma finala a studiilor de fundamentare se elaborează după finalizarea etapei de consultare a populaţiei.  


