
 

 

ROMÂNIA                                                                                                                      

JUDEŢUL MUREŞ                              

CONSILIUL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

                                  

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 266 

  din 28 septembrie 2017 

 

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 2.000 mp 

 situat în Tîrgu-Mureş str. Depozitelor nr. 24 

 

Consiliul Local al Municipiului Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru, 

 

Văzând Expunerea de motive nr. 41.882 din 28.07.2017 a Direcţiei economice, 

Serviciul concesionări, închirieri, vânzări şi respectarea disciplinei contractuale, privind 

aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 2.000 mp, situat în Tîrgu-

Mureş str. Depozitelor nr. 24, 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit “b”, şi  art. 45 alin. (3), art. 115 alin (1) lit. 

b şi art. 123 alin. (1) şi alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată,                                            

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art.1. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 2.000 mp 

(conform planului de situaţie alăturat), situat în Tîrgu-Mureş str. Depozitelor nr. 24, evidenţiat 

în CF nr. 138041 nr. cad. 138041, cu respectarea prevederilor HCL nr. 202 din 29.06.2017. 

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

construirii de parcări subterane sau parcări supraterane supraetajate. 

Art.3. Preţul de pornire la licitaţie este de  64 euro/mp la care se adaugă TVA, pentru 

toate procedurile ce se vor desfăşura în baza prezentei hotărâri. 

Art.4. Procedurile de licitaţie se vor desfăşura conform metodologiei şi a caietului de 

sarcini aprobate prin HCL nr. 110 din 26.03.2013, cu eliminarea din Caietul de Sarcini a 

prevederilor contrare articolului 3 din prezenta hotărâre, respectiv referirile la o posibilă 

scădere a preţului. 

Art.5. Precontractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 10 zile de la 

data adjudecării licitației. 

Art.6. Prețul terenului se va achita integral în termen de 30 de zile de la data semnării 

precontractului de vânzare-cumpărare. 

Art.7. Comisia de licitaţie este cea desemnată prin HCL nr. 15 din 28.07.2016 și 

Dispoziția Primarului nr. 87 din 22.01.2013. 

Art.8. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

comisia prevăzută la art. 7 și executivul municipiului Tîrgu-Mureș, prin Direcţia economică - 

Serviciul de concesionări, închirieri, vânzări şi respectarea disciplinei contractuale, respectiv 

Administraţia Domeniului Public și direcția Arhitect şef. 

Art.9.  În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 340/2004, 

republicată, privind Instituţia Prefectului şi art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, legea 

contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş, 

pentru exercitarea controlului de legalitate.  
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