
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

  

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 116 

  din 6 aprilie 2017 
 

privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul privat  

al Municipiului Tîrgu Mureş  

 

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

 

Văzând expunerea de motive nr. 3571/262/25.01.2017 a Administraţiei Domeniului Public Tirgu 

Mureş, privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş  

Având în vedere dispoziţiile art.4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și ale 

art. 41 din Legea nr. 7/1996 rep.,  

În temeiul Deciziei Curții Constituționale emisă sub nr. 332/2016 și al prevederilor  art. 36, alin. 

(1), alin. (2) litera ”c”, art. 45 alin. (3) şi art.115 alin. (1) litera ”b” din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale republicată, 

 

H o t ă r ă ş t e: 

 
Art. 1.  Se atestă apartenența unor imobile la domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureș, 

identificate după cum urmează: 

- teren în suprafaţă de 296 mp, având categoria de folosinţă curţi construcţii, situat în Tîrgu 

Mureş str. Caraiman nr. 4, identificat în cartea funciară nr. 135230 Tirgu Mureş;  

-   teren şi construcţii - situat în Tîrgu Mureş, str. Islazului nr. 2, identificat în C.F. nr. 135749 

Tîrgu Mureş,  

- teren în cota de 10/16 parte din suprafaţa de 2374 mp, situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. 

Negoiului nr. 3, identificat în C.F. nr. 121468 Tîrgu Mureş, nr. top. 2946, 2947; 

- teren în suprafaţă de 495 mp, situat în Municipiul Tîrgu Mureş, str. Aleea Covasna nr. 1 

,identificat în cartea funciară nr.125359 Tîrgu Mureş. 

- teren în suprafaţă de 166 mp, situat în Municipiul Tîrgu Mureş, str. Tisei nr. 42, identificat în 

C.F. nr.131518 Tîrgu Mureş , 

            - teren în suprafaţă de 21 mp, situate situat în Municipiul Tîrgu Mureş, str. Tisei nr. 42, 

identificat în C.F. nr.131519 Tîrgu Mureş, 

           -  terenurile de sub Centrale Termice situate în Tîrgu Mureş, identificate conform anexei şi 

extraselor cărţi funciare care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            Art. 2. Prezenta hotărâre se va depune la cartea funciară pentru justificarea înscrierilor 

provizorii, respectiv pentru întabularea imobilelor în domeniul privat al municipiului, completând 

hotărârile de consiliu local  nr. 60 din 25.02.2016, nr. 288 din 05.11.2015, nr. 63 din 25.03.2014, nr. 54 

din 25.02.2016,  nr.61 din 25.02.2016, nr. 264 din 15.10.2015. 

            Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează executivul 

Municipiului Tîrgu Mureş, prin Administraţia Domeniului Public şi Direcţia Economică- Serviciul 

Concesiuni, Închirieri, Vânzări şi Respectarea Disciplinei Contractuale și Direcția Arhitect Șef – 

Serviciul Urbanism, Sistematizare. 

            Art. 4. 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  
 


