
R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ                                     

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

     

 

 

H O T Ă R Â R E A     nr.  58 

 

din  23 februarie   2017 

 

privind aprobarea duratei aferente contractelor de concesiune ce urmează a fi încheiate  

în cursul anului 2017 

 

  

 Consiliul Local al Municipiului Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

 Văzând Expunerea de motive nr. 5221 din 31.01.2017 a Serviciului Concesionări, 

Închirieri, Vânzări şi Respectarea Disciplinei Contractuale privind aprobarea duratei aferente 

contractelor de concesiune ce urmează a fi încheiate în cursul anului 2017, 

Având în vedere prevederile art.123 alin.(1), art. 36, alin. (2), lit “c”, alin 5 lit. “a”, art. 

45 alin.(3) şi art. 115 alin (1) lit. “b”  din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, 

republicată 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 

 Art.1.  Se abrogă prevederile H.C.L. nr. 13/28.01.2016. 

Art.2. Se aprobă, ca durata contractelor de concesiune directă ce se vor încheia 

începând cu anul 2017, atât pentru persoanele fizice cât şi pentru juridice, pentru terenurile 

concesionate în vederea realizării de extinderi, sau amenajări în vecinătatea unor 

construcţii existente (căi de acces, balcoane, scări), să fie de 25 de ani, cu posibilitatea de 

prelungire cu încă jumătate din durata prevăzută în contractul iniţial. 

Art.3. Se aprobă ca pentru orice modificare adusă contractelor încheiate anterior 

anului 2017, a căror durată de concesiune a fost aprobată iniţial la 10 respectiv 15 ani, cărora 

le sunt aplicabile prevederile art.1 şi 2 din HCL nr. 20/26.01.2017, pentru terenurile 

concesionate în vederea realizării de extinderi, sau amenajări în vecinătatea unor construcţii 

existente (căi de acces, balcoane, scări), să se întocmească contracte noi, în baza dispoziţiilor 

de primar şi/ Hotărârilor de Consiliu Local nominale emise în acest sens.  

Art.4. Pentru alte solicitări de imobile, altele decât căi de acces, balcoane, scări, 

cărora le sunt aplicabile prevederile art. 3 din HCL nr. 20/26.01.2017, durata contractelor şi 

modul de calcul a redevenţelor se va stabili prin hotărâri de Consiliu Local nominale. 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş şi Direcţia Economică prin Serviciul de concesionări, 

închirieri, vânzări şi respectarea disciplinei contractuale. 

 Art.6. 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. Szövérfi Vasile 

 


