
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

  

 

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 132 

  din 6 aprilie 2017 
 

 

privind completarea HCL nr. 20/26.01.2017 privind aprobarea duratei aferente 

contractelor de concesiune ce urmează a fi încheiate în cursul anului 2017 

 

  

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

 

 Văzând Expunerea de motive nr. 16.772 din 24.03.2017 a Serviciului Concesionări, 

Închirieri, Vânzări şi Respectarea Disciplinei Contractuale privind completarea motivării în 

drept a HCL nr. 20/26.01.2017 privind aprobarea duratei aferente contractelor de concesiune 

ce urmează a fi încheiate în cursul anului 2017, 

 

Având în vedere prevederile art.123 alin.(1), art. 36, alin. (2), lit “c”, alin 5 lit. “a”, art. 

45 alin.(3) şi art. 115 alin (1) lit. “b”  din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, 

republicată 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art.1.  Se aprobă completarea preambulului hotărârii de Consiliu Local nr. 

20/26.01.2017, astfel după primul aliniat din preambul se introduce un nou aliniat cu 

următorul conţinut: 

“Având în vedere prevederile art. 4, alin (2) din OUG nr. 54/2006 privind regimul 

contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările 

ulterioare; precum şi prevederile art. 17 şi art. 15 lit. e din Legea nr. 50/1991, privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare 

care permite concesionarea directă fără organizarea de licitaţie şi ale art.123 alin.(1) din 

Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,” 

 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş şi Direcţia Economică prin Serviciul de concesionări, 

închirieri, vânzări şi respectarea disciplinei contractuale. 

 

 Art.3. 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. 
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