
 

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

  

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 292 

  din 26 octombrie 2017 

 

 
privind concesionarea directă către dl. CRISTEA LIVIU LUCIAN a terenului în suprafaţă  

de 131 mp., situat în Tîrgu Mureş, str. Plutelor nr.2, teren aflat în proprietatea  

Municipiului Tîrgu Mureş 

 

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

Văzând Expunerea de motive nr. 1795 din 22.09.2017, prezentată de Administraţia 

Complexului de Agrement şi Sport „Mureşul” privind concesionarea directă către dl. CRISTEA 

LIVIU LUCIAN, a terenului în suprafaţă de 131 mp., situat în Tîrgu Mureş, str. Plutelor nr.2, teren 

aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş și avizul favorabil al comisiilor de specialitate, 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Municipal  nr. 110 din 29 mai 2003 

privind modul de concesionare a terenurilor din Complexul de Agrement şi Sport „Mureşul” cu 

modificările şi completările ulterioare din Hotărârea Consiliului Local Municipal nr.68 din 28 

februarie 2008, 

 În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. „c”, alin (4) lit.”c”, 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 concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 131 mp., către dl., 

CRISTEA LIVIU LUCIAN, teren aflat în proprietatea  Municipiului Tîrgu Mureş, situat în Tîrgu 

Mureş, str. Plutelor nr.2, pe o perioada de 5 ani  - cabană de odihnă . 

 Art.2. Redevenţa stabilită potrivit H.C.L. nr.110/29.05.2003 este de 445,40 euro/an. 

 Art.3. Încheierea contractului de concesiune pentru suprafaţa de teren concesionată se va 

face cu data de 1 ianuarie 2018, sub condiţia achitării tuturor obligaţiilor (taxe şi impozite) faţă de 

Primăria Municipiului Tîrgu Mureş.          

Art.4. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş - Direcţia Economică - şi Administraţia Complexului de 

Agrement şi Sport « Mureşul ».         

  

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, 

dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta 

                         Contrasemnează,    

     p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş                            

                 dir. exec. D. J.C.A.A.D.P.L                    

                   Cătană Dianora Monica 

  


