
                                                                                 

 

R O M Â N I A                                  

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A     Nr. 1 

din  13 ianuarie  2017 

privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere între Municipiul Tîrgu Mureş 

şi Fundaţia Vijf Broden En Twee Vissen în vederea asigurării spaţiului necesar 

desfăşurării activităţii de învăţământ a structurii fără personalitate juridică  arondată 

Şcolii Gimnaziale „Romulus Guga” 

 

   

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

Văzând Expunerea de motive nr.16/1144 din 10.01.2017  prezentată de Direcţia Şcoli 

prin Compartimentul coordonare administrare, urmărire şi aprobare a bugetelor de cheltuieli 

administrative, privind aprobarea  încheierii unui contract de închiriere între Municipiul 

Tîrgu Mureş şi Fundaţia Vijf Broden En Twee Visen în vederea asigurării spaţiului necesar 

desfăşurării activităţii de învăţământ a structurii fără personalitate juridică  arondată Şcolii 

Gimnaziale „Romulus Guga, 

 Având în vedere prevederile Legii nr.1/2011, Legea Educaţiei Naţionale, 

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin. (1),  alin. (2) lit. “d”, alin. (6) lit.”a” pct. 1, alin. 

(9), art. 45 alin. (1), precum 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 încheierea unui contract de închiriere pentru imobilul situat în 

mun.Tîrgu Mureş, str.Păşunii, nr.21/A, identificat în CF nr. 131344  Tîrgu Mureş. 

 Art. 2. Se aprobă proiectul contractului de închiriere pentru imobilul situat în 

mun.Tîrgu Mureş, str.Păşunii, nr.21/A, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Tîrgu-Mureş,  dr. Dorin Florea, să 

semneze actele de la art.2 al prezentei hotărâri. 

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Tîrgu-Mureş prin Direcţia Şcoli. 

Art. 5.  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, legea 

contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş, 

pentru exercitarea controlului de legalitate.  

 

 

 Preşedinte de şedinţă 

                                                                              av. Papuc Sergiu Vasile 

                        Contrasemnează 

      Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş 

  jrs. Andrei Mureşan 


