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 PROIECT 
 

HOTĂRÂREA NR.___ 

din 25 mai 2017 
 

privind acordul Consiliului Județean Mureș cu privire la elaborarea 
documentației urbanistice PUZ „Reconversie funcțională teren din UTR – L1 în 

UTR – CM3” 
 

Consiliul Județean Mureș,  

Analizând expunerea de motive a Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism cu 

nr.10.182 din 18.05.2017, precum și avizul comisiilor de specialitate,  

Văzând solicitarea domnului Fiko Istvan formulată prin adresa 9.002 din 04.05.2017, 

precum și punctul de vedere transmis de Spitalul Clinic Județean Mureș prin adresa 9.175 

din 17.05.2017, 

Având în vedere prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale Ordinului 

M.D.R.A.P. nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii           

nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a 

documentaţiilor de urbanism,  

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. c și art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

hotărăște:  

Art.1. Se exprimă acordul Consiliului Județean Mureș pentru elaborarea documentației 

urbanistice PUZ „Reconversie funcțională teren din UTR – L1 în UTR – CM3”, al cărei 

inițiator și beneficiar este domnul Fiko Istvan, în condițiile neafectării integrității și 

funcționalității imobilelor care fac parte din domeniul public al Județului Mureș, situate în 

zona studiată în documentația de urbanism.  

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Direcției Amenajare Teritoriu și 

Urbanism, Spitalului Clinic Județean Mureș, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.  

 

PREŞEDINTE                                                                                 Avizat pentru legalitate  
Péter Ferenc                                                                                                    SECRETAR  
                                                                                                                       Paul Cosma         
 
 

 

               

 

 

 

    



 

 

 
                 Nr.10.182 din 18.05.2017 

               Dosar VIII.C.3 

 

 

 

Expunere de motive 

privind acordul Consiliului Județean Mureș cu privire la elaborarea documentației 

urbanistice PUZ „Reconversie funcțională teren din UTR – L1 în UTR – CM3” 

 

 

Domnul Fiko Istvan în calitate de proprietar al imobilului din strada Secuilor Martiri nr.1, 

imobil înscris în CF nr.135920/Tîrgu Mureș, a inițiat elaborarea unei documentații de 

urbanism pentru dezvoltarea unei investiții de tip minihotel sau hostel. 

Prin Certificatul de Urbanism nr.1.434 din 25.07.2016 emis de Municipiul Tîrgu Mureș în scopul 

PUZ „Reconversie funcțională teren din UTR – L1 în UTR – CM3”, este solicitat la punctul 

5.d.1. Alte avize/acorduri „Acordurile autentificate ale proprietarilor imobilelor afectate de 

prevederile PUZ”. 

În zona de studiu și reglementare a documentației de urbanism, Județul Mureș are în 

proprietate imobilul din strada Gheorghe Marinescu nr.5 (clădire Secția Pneumologie,  clădire 

Atelier, Birou Serviciu Tehnic) identificat cu extras CF nr.120127. 

În urma solicitării de către autoritatea publică județeană a unui punct de vedere în calitate 

de administrator ale imobilelor enumerate mai sus, Spitalul Clinic Județean Mureș (cu adresa 

9.175/17.05.2017 înregistrată cu nr.10.000/17.05.2017) nu a avut obiecțiuni la emiterea 

acordului, atât timp cât nu afectează activitatea clădirii Atelier, Birou Serviciu Tehnic. 

Propunerile din documentația de urbanism nu afectează integritatea și funcționalitatea 

terenurilor și a clădirilor enumerate mai sus, aflate în proprietatea Județului Mureș. 

Ținând cont de prevederile legale, pentru elaborarea, avizarea și aprobarea documentației de 

urbanism PUZ „Reconversie funcțională teren din UTR – L1 în UTR – CM3”, propunem 

eliberarea acordului solicitat de domnul Fiko Istvan. 

Având în vedere cele expuse, propunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre 

anexat. 

 

VICEPREȘEDINTE 

Alexandru Cîmpeanu                                                                                         ARHITECT ȘEF 

                                                                                                        arh. Șipoș Răzvan Cornel 

 

 

Întocmit: Pop Călin Alexandru 
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