
 

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

  

 

 

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 202 

  din 29 iunie 2017 
 

 

privind vânzarea prin licitaţie publică a imobilului situat pe str. Depozitelor, nr. 24, aflat în 

proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş 

 

 

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

Văzând Expunerea de motive nr. 29619/3338/24.05.2017 a Administraţiei Domeniului 

Public, prin Biroul juridic, exproprieri, întabulări şi demolări, privind vânzarea prin licitaţie 

publică a imobilului situat pe str. Depozitelor, nr. 24, aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu 

Mureş, identificat în CF nr. 138041 în suprafaţă de 2000 mp Tîrgu Mureş,  

Luând în considerare amendamentele făcute din cadrul ședinței Consiliului local, 

Având în vedere dispoziţiile art.3 alin. (4) şi ale art.10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 

privind bunurile proprietate publică, 

   În temeiul prevederilor  art. 36, alin. (2) litera ”c” şi alin. (5) lit. „b”, 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 aprobă vânzarea prin licitaţie publică a suprafeţei de 2000 mp a terenului situat 

în Tîrgu Mureş, str. Depozitelor nr. 24, identificat în C.F. nr. 138041 Tîrgu Mureş. 

   Art. 2. Încasările rezultate din urma vânzării prin licitaţie publică vor fi destinate 

construirii de parcări subterane sau parcări supraterane supraetajate. 

              Art.3. Cheltuielile privind întocmirea documentaţiei de dezmembrare în suma de 2000 ron 

conform facturii nr. 181 din 26.05.2017 emisă de FM Geotop Construct S.R.L., precum şi 

autentificarea actelor la notar vor fi suportate de cumpărător.  

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

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin Direcţia Economică - Serviciul Concesiuni, Închirieri, 

Vânzări şi Respectarea Disciplinei Contractuale. 

      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                      jrs. Peti Andrei 

Secretar al Municipiului Tîrgu Mureş 

               jrs. Szövérfi Vasile 

 

 


