
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

  

 

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 120 

  din 6 aprilie 2017 
 

privind aprobarea dării în folosinţă cu titlu gratuit a terenului în suprafaţă de 2 mp din 

Platoul Corneşti, identificat în CF nr. 127548, aferentă Staţiei de meteorologie automată în 

cadrul proiectului „Calea Verde spre Dezvoltare  Durabilă” 

 

 

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

 

         Văzând  Expunerea de motive nr. 12930/1307  din   07.03.2017  a Primarului municipiului 

Tîrgu Mureş privind aprobarea dării în folosinţă cu titlu gratuit a terenului în suprafaţă de 2mp 

din Platoul Corneşti, identificat în CF nr. 127548, aferentă Staţiei de meteorologie automată în 

cadrul proiectului „Calea Verde spre Dezvoltare  Durabilă”, prin Administraţia Domeniului    

Public, 

        Luând în considerare Raportul nr. 13.340 din 10.03.2017 a Serviciului concesiuni închirieri 

vânzări și respectarea disciplinei contractuale,  

        Având în vedere art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

        În temeiul art. 36 alin. (1), alin.(2), lit. e art. 45 alin. (1) , art.115 alin. (1), lit. b, din Legea 

nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare, 

    

H o t ă r ă ş t e : 

 

      Art. 1.  Se aprobă  darea în folosinţă cu titlu gratuit, pe o perioadă de 5(cinci)ani de la 

finalizarea proiectului, respectiv 30.04.2022, către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu, a 

terenului situat în strada Platoului f.n.  -  Platoul Corneşti în suprafaţă de 2 mp, aferentă  Staţiei 

de meteorologie automată,  identificat în CF nr. 127548. 

 

      Art. 2. Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Executivul  

Municipiului Tîrgu Mureş, prin Administraţia Domeniului Public. 

 

       Art. 3.  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. 
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