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H O T Ă R Â R E A   nr. 19 

  din 26 ianuarie 2017 
 

privind modificarea amplasamentului  obiectului concesiunii aprobate prin HCL nr. 

301 din 26.11.2015 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului  

în suprafaţă de 124,16 mp aparţinând domeniului public al Municipiului  

Tîrgu Mureş situat în str. Parcul Sportiv Municipal în vederea amenajării unui 

spațiu comercial 
 

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

 Văzând Expunerea de motive a Direcţiei economice prin Serviciul concesiuni, închirieri, 

vânzări şi respectarea disciplinei contractuale nr. 64.681 din 07.12.2016 referitoare la 

modificarea amplasamentului obiectului concesiunii aprobate prin HCL nr. 301 din 26.11.2015. 

 Văzând avizele favorabile ale Administrației Domeniului Public și  Arhitect șef, 

Având în vedere prevederile art. 9 alin (1) din O.U.G. nr. 54/2006 care permite 

concesionarea ca urmare a unei propuneri însuşite şi ale art.123 alin.(1) din Legea 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, 

 În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. „b”,”c” şi „d”, alin. (4) lit. „d”,,e” şi „f”, alin. (5), 

lit. “a”,  art. 45 alin. (1) 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 modificarea amplasamentului în același CF al obiectului concesiunii 

aprobate prin art. 1 din HCL nr. 301 din 26.11.2015 privind concesionarea prin licitație publică a 

terenului  în suprafaţă de 124,16 mp aparţinând domeniului public al Municipiului Tîrgu Mureş 

situat în str. Parcul Sportiv Municipal în vederea amenajării unui spațiu comercial, conform 

planșei anexate prezentei. 

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

executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin Serviciul concesionări, închirieri, vânzări şi 

respectarea disciplinei contractuale din cadrul Direcţiei economice. 

 Art.3. 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.  

 

                                

                                                                                                      Preşedinte de şedinţă, 

                                                                         dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta    

    Contrasemnează,        

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş                  

            jrs. Andrei Mureşan   

 


