
R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

  

 

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 144 

  din 6 aprilie 2017 
 

privind constituirea unei Comisii pentru analizarea oportunității și posibilității concesionării 

unei suprafețe de teren necesară pentru extinderea campusului Universității de Medicină și 

Farmacie din Tîrgu Mureș 
 

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

 

            Văzând expunerea de motive  nr.  din 19058 din 04 aprilie 2017  a doamnei consilier local 

Theodora Benedek, 

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 19.206 din 05.04.2017 a Direcției 

economice,  

Având în vedere prevederile  art. 119, art. 123 alin. (1) şi art. (2) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. „c”, (4) lit. „e”, (6) lit. „a” pct.1, art. 45 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 constituirea „Comisiei pentru analizarea oportunităţii și posibilității 

concesionării unei suprafețe de teren necesară pentru extinderea campusului Universității de 

Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș”.   

 

Art. 2. Din această comisie fac parte: 

Magyary Előd – consilier local 

Csiki Zsolt – consilier local 

Benedek Theodora Mariana Nicoleta – consilier local 

Matei Dumitru – consilier local 

Furó Judita – consilier local 

Dana Miheţ – Arhitect Şef 

Dana Ijac – Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională 

 

Art. 3. La lucrările acestei comisii poate lua parte orice consilier local. 

 

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează executivul 

Municipiului Tîrgu-Mureș prin Serviciul concesionări, închirieri, vânzări și respectarea disciplinei 

contractuale din cadrul Direcției economice.  

 

Art. 5 În conformitate cu prevederile art. 19, alin. (1), lit. e din Legea nr. 340/2004, 

republicată privind prefectul şi instituţia prefectului şi art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind 

legea contenciosului administrativ, prezenta hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru 

exercitarea controlului de legalitate. 

 

                                  Preşedinte de şedinţă 

   Contrasemnează                                               dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta 

 Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş 

             jrs. Szövérfi  Vasile  

 

 
 


