
 

 
 

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

  

 

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 124 

  din 6 aprilie 2017 

 
 

privind revocarea HCL nr. 19 din 26.01.2017 privind modificarea amplasamentului  

obiectului concesiunii  
 

  

Consiliul Local al Municipiului 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. 16.945 din 27.03.2017 referitoare la 

revocarea HCL nr. 19 din 26.01.2017; 

Având în vedere adresa înaintată de către Instituția Prefectului cu nr. 1153,1853/SVI din 

17.03.2017, înregistrată la Municipiul Tîrgu Mureș cu nr. 15.418 din 20.03.2017, prin care se 

solicită revocarea HCL nr. 19 din 26.01.2017, prevederile art. 14 și 15 din OUG nr. 54/2006 

privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică; 

 În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. „a”, ale art. 45 alin. (1) 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 revocarea HCL nr. 19 din 26.01.2017, privind modificarea 

amplasamentului  obiectului concesiunii aprobate prin art. 1 din HCL nr. 301 din 26.11.2015, 

privind concesionarea prin licitație publică a terenului  în suprafaţă de 124,16 mp aparţinând 

domeniului public al Municipiului Tîrgu Mureş situat în str. Parcul Sportiv Municipal în vederea 

amenajării unui spațiu comercial. 

 Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin Serviciul concesionări, închirieri, vânzări şi 

respectarea disciplinei contractuale din cadrul Direcţiei economice. 

 Art.3. 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, 

                              prof.  Benedek Theodora 

   Contrasemnează,        

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş                  

            jrs. Szövérfi Vasile 

 

 
 

 


