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H O T Ă R Â R E A   nr. 162 

  din 18 mai 2017 
 

 

privind aprobarea concesionării directe a unor suprafeţe adiacente imobilului  

aparţinând SC LM CLAUS SRL  

 

 

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

 Văzând Expunerea de motive a Direcţiei Economice prin Serviciul Concesiuni, Închirieri, 

Vânzări şi Respectarea Disciplinei Contractuale nr. 18.269 din 31.03.2017 referitoare la aprobarea 

concesionării directe a unor suprafeţe adiacente imobilului aparţinând SC LM CLAUS SRL  

În temeiul, art.15, lit. e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, 

precum si art. 3 şi art. 4, alin. 2 din OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de 

bunuri proprietate publică şi de asemenea în baza art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. „b”,”c” şi „d”, alin. (4) 

lit. „e” şi „f”, alin. (5), lit. “b”,  art. 45, alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată şi conform prevederilor HCL nr. 20/26.01.2017 

privind aprobarea cuantumului fişelor de evaluare care stau la baza calculării redevenţelor pentru 

contractele de concesiune ce urmează a fi încheiate în cursul anului 2017 şi HCL nr. 126/06.04.2017 

privind modificarea HCL nr. 58/2017 privind aprobarea duratei aferente contractelor de concesiune 

ce urmează a fi încheiate în cursul anului 2017, 

Având în vedere art.123 alin.(1) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, 

 

H o t ă r ă ş t e : 
 

  Art.1. Se aprobă concesionarea directă a unor suprafeţe adiacente imobilului aparţinând SC 

LM CLAUS SRL şi unificarea acestora cu suprafeţele concesionate iniţial rezultând o suprafaţă totală 

de 103,62 mp pentru imobilul situat pe str. Parângului 15-17, cu  reactualizarea redevenţelor 

suprafeţelor concesionate iniţial, urmând a se încheia un singur act adiţional pentru întreaga 

suprafaţă, pe perioada rămasă din contractul iniţial de concesiune (177/2002). 

Art.2. Redevenţa stabilită potrivit Fişei tehnice de evaluare, pentru suprafața de teren de 

103,62 mp este de 332 Euro/an, fără TVA. 

Art.3. Se abrogă prevederile HCL nr. 280/28.07.2011. 

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

Municipiului Tîrgu Mureş prin Direcţia Economică prin Serviciul de concesionări, închirieri, vânzări 

şi respectarea disciplinei contractuale şi Administraţia Domeniului Public şi Privat. 

 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.   
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