
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ      

                                                                                                                                                                      

                                                                                           

                                                                                                     

                           

H O T Ă R Â R E A     nr. 329 

       Din 28 noimebrie 2017 

privind aprobarea dării acordului favorabil în vederea închirierii prin licitație  

publică a imobilului situat în Tîrgu Mureș str. Libertății nr. 114  

de către SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureş, în conformitate 

 cu Contractul de delegare a gestiunii nr. 22/202662/05.03.2010 

 

 

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

 

Văzând Expunerea de motive nr. 56.566/6401 din 13.10.2017 privind aprobarea dării 

acordului în vederea închirierii prin licitație publică a imobilului situat în Tîrgu Mureș str. 

Libertății nr. 114 de către SC Compania Aquaserv SA Tîrgu Mureş, în conformitate cu 

Contractul de delegare a gestiunii nr. 22/202662/05.03.2010, prezentată de Administraţia 

Domeniului Public,  

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. c., alin. (5), lit. a, şi a art. 45 alin (3), precum şi 

a 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 darea acordului favorabil în vederea închirierii prin licitație publică a 

imobilului situat în Tîrgu Mureș str. Libertății nr. 114 de către SC Compania Aquaserv SA Tîrgu 

Mureş, în conformitate cu Contractul de delegare a gestiunii nr. 22/202662/05.03.2010, pe o 

perioadă determinată de 1 an, cu posibilitate de prelungire,  cu condiţia ca locatarul să desfăşoare 

activităţi  şi să  amplaseze doar construcţii demontabile, care să nu obstrucţioneze accesul la 

nodul hidrotehnic de reţele de canalizare și la funcţionarea stăvilarelor și să asigure paza acestui 

imobil. 

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

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin Administraţia Domeniului Public, şi S.C. Compania 

Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş. 

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, privind 

contenciosul 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 

           Director executiv D.J.C.A.A.P.L. 

                  Cătană Dianora-Monica 


