
 

 

 

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

 

 

 
H O T Ă R Â R E A   nr. 21 

  din 26 ianuarie 2017 

 
privind   transmiterea în folosinţă gratuită a terenului în suprafață de 1000 mp situat în 

municipiul Tîrgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu f.n. către Agenția Națională pentru 

Locuințe pe toată durata executării construcției locuințelor pentru tineri destinate 

specialiștilor din sănătate 

 

 

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

 

 Văzând expunerea de motive nr. 2.948/127/19.01.2017,  iniţiată de Primarul Municipiului 

Tîrgu Mureş prin Direcţia tehnică, privind  transmiterea în folosinţă gratuită a terenului în 

suprafaţă de 1000 mp către ANL,   

 Având în vedere dispoziţiile art. 3, art. 20 alin (4) din Legea nr. 152/1998 privind 

înfiinţarea ANL republicată cu modificările şi completările ulterioare precum şi  art.36, alin.1, 

alin. 2  lit.”b” şi „c”, alin.4 lit. „d” şi „e”, alin.5 lit. „c” , alin.6 lit. „a”, pct.17, art.45 alin.1, 

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 transmiterea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 1.000 mp, 

situat în municipiul Tîrgu Mureș, strada Gheorghe Marinescu f. n., către Agenția Națională 

pentru Locuințe, pe toată durata executării construcției locuințelor pentru tineri, destinate 

specialiștilor din sănătate, conform planului anexat, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 2.  Se asigură de la bugetul local resursele financiare necesare și finalizarea execuției 

utilităților aferente construcției, până la recepția la terminarea lucrărilor. 

 

 Art. 3 Studiul de fezabilitate, realizat de ANL, va fi suspus avizării Consiliului local 

Tîrgu Mureș și Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism. 

 
Art. 4. Se aprobă contractul de transmitere a terenului, prevăzut la Art. 1. și se 

împuternicește Primarul municipiului Tîrgu Mureș pentru a semna. 

 

 



 

 

 

 

Art. 5.  Prezenta hotărâre se va comunica Primarului municipiului Tîrgu Mureș, Instituției 

Prefectului- județul Mureș, Direcției Tehnice, Serviciului Public- Administrația Domeniului 

Public din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Tîrgu Mureș și Agenției 

Naționale pentru Locuințe. 

 

Art. 6.  Prin prezenta se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mureș 

nr. 90/08.11.2016. 

Art. 7. 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, 

                                                                       dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta    

    Contrasemnează,        

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş                  

            jrs. Andrei Mureşan   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


