
R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

  

 

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 192 

  din 18 mai 2017 

 
privind aprobarea unor  rectificări  în Registrul de carte funciară a 

situaţiei unor imobile-terenuri, proprietate publică, concesionate 

către SC Administrator Imobile și Pieţe SRL 

 

 

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

 Având în vedere Expunerea de motive cu nr. 1420/18.04.2017 privind aprobarea unor   

rectificări în registrul de carte funciară a situaţiei unor imobile-terenuri, proprietate publică a 

Municipiului Tîrgu Mureş, concesionate SC Administrator Imobile și Pieţe SRL, 

 Potrivit noilor reglementări cuprinse în Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea 

imobiliară, republicată, 

 În temeiul art. 36 alin. 2, lit. „a”, alin 3 lit. „b”, art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, 

 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 
 

 Art. 1 Se rectifică suprafeţele aferente pieţelor Unirii, Mureşeni, Diamant, 1848 și 22 

Decembrie 1989 concesionate SC Administrator Imobile şi Pieţe SRL, conform memoriilor tehnice 

anexate și Anexei I la prezenta. 

 Art.2.Se schimbă categoria de folosinţă a terenurilor din „altele” în „curţi-construcţii”. 

 Art.3.Se radiază din baza de date numerele cadastrale 120073 și 122103 aferente  Pieţei  22 

Decembrie 1989. 

 Art.4 Se atribuie adrese poştale imobilelor fără număr după cum urmează: Piaţa Diamant, 

Dacia, 1848 și Armatei. 

 Art.5. Se actualizează datele imobilelor prin înscrierea construcţiilor existente pe acestea. 

 Art.6. Se întabulează dreptul de concesiune pe suprafeţele reale, astfel cum au fost descrise 

la art. 1. 

 Art.7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului 

Tîrgu Mureş, prin Serviciul public Administraţia Domeniului Public şi  SC Administrator Imobile și 

Pieţe SRL. 

 Art.8. În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e din Legea nr. 304/2004 

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                                          jrs. Peti Andrei 

        Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş 

                       jrs. Szövérfi  Vasile                                             


