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R O M Â N I A        

JUDEŢUL MUREŞ                                       

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

                      

                   
             

                  

   

H O T Ă R Â R E A  nr.  72   

din  23 februarie   2017 

privind aprobarea modificării și completării a unor clauze din Contractul de concesiune şi 

exceptarea la plată a debitelor redevenţei pentru anumite contracte de concesiune 

 

 

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

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu-Mureş nr. 

8047/824/13.02.2017 privind aprobarea modificării și completării unor clauze din Contractul 

de concesiune şi exceptarea la plată a debitelor redevenţei pentru anumite contracte de 

concesiune, administrate prin Serviciul public – Administraţia domeniului public, 

Având în vedere prevederile art. 57 din O.U.G. nr. 54 / 2006, privind regimul 

contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică,  

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 şi alin 2 lit. c, alin. 5 lit. a, art. 45 alin. 3 şi 

art.115 alin. 1 lit b., art. 123 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art.1. Se aprobă pentru contractele de concesiune a terenurilor aferente amplasării 

unor chioșcuri comerciale, respectiv:   

a. Contract de concesiune nr. 167 din 20.12.2016 încheiat cu dl.  Pop Ovidiu Emil; 

b. Contract de concesiune nr. 169 din 21.12.2016 încheiat cu d-na Nițescu Helen; 

c. Contract de concesiune nr. 1 din 09.01.2017 încheiat cu d-na Oltean Daniela, 

exceptarea debitelor redevenței aferente acestora, calculate începând cu data 

adoptării  prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă pentru contractele menționate la art. 1, încheierea actelor 

adiționale de modificare a termenului de plată a redevenței, cu impunerea acesteia odată cu 

intrarea în posesie a terenului, în conformitate cu procesul-verbal de predare primire încheiat 

și semnat de ambele părți, dar nu mai târziu de  6 luni de la semnarea contractului de 

concesiune.  

Art. 3. Se aprobă pentru contractele de concesiune de terenuri aferente chioșcurilor 

comerciale, încheiate după data prezentei hotărâri, impunerea plății redevenței aferente 

terenului concesionat să se facă odată cu intrarea  în posesie a terenului, în conformitate cu 

procesul-verbal de predare primire încheiat și semnat de ambele părți, dar nu mai târziu de 6 

luni de la semnarea contractului de concesiune. 
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Art. 4. Se aprobă pentru toate contractele de concesiune de bunuri, altele decât 

terenurile aferente chioșcurilor comerciale, ce vor fi încheiate după data prezentei hotărâri, 

impunerea plății redevenței aferente terenului concesionat să se facă odată cu intrarea  în 

posesie a terenului, în conformitate cu procesul-verbal de predare primire încheiat și semnat 

de ambele părți, dar nu mai târziu de  60 de zile de la semnarea contractului de concesiune.  

 

Art. 5. Se aprobă introducerea în toate contractele de concesiune încheiate după 

data prezentei hotărâri  la capitolul - Încetarea Concesiunii  - a prevederilor art. 57 pct. c și d 

din OUG nr. 54/28.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 

publică. 

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Primarul municipiului Tg. Mureş – dr. Dorin Florea şi Executivul Consiliului local municipal 

prin Direcţia Economică, Serviciul concesionari, închirieri, vânzări şi respectarea disciplinei 

contractual, şi Serviciul public- Administraţia Domeniului Public. 

 

Art. 7.  În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 34/2004, 

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 

   Contrasemnează                                          dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta 

 Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş 

             jrs. Szövérfi  Vasile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


