
 

ROMÂNIA          

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ    
                                                                                                             

                                                                                              

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 250 

  din 28 septembrie 2017 

 
privind modificarea articolului 1 al Hotărârii de Consiliu Local nr. 178 din 18 mai 2017 

referitoare la trecerea cotelor din drumul în suprafaţă de 4572 mp din Tîrgu Mureş, str. 

Constandin Hagi Stoian, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş 

 

            

 

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

 

Văzând Expunerea de motive inițiată de Administraţia Domeniului Public - Biroul juridic, 

exproprieri şi demolări, nr.41135/4768/25.07.2017, privind modificarea articolului 1 al Hotărârii de 

Consiliu Local nr. 178 din 18 mai 2017 referitoare la trecerea cotelor din drumul în suprafaţă de 

4572 mp din Tîrgu Mureş, str. Constandin Hagi Stoian, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş. 

           Având în vedere prevederile art. 10 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia, 

            În temeiul art. 36 alin. (1) alin. (2) lit. „c”, art. 45 alin. (3) 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 modificarea articolului 1 al Hotărârii de Consiliu Local nr. 178 din 18 

mai 2017, care va avea următorul conţinut: 

Se aprobă trecerea în proprietetea privată a Municipiului Tîrgu Mureş, cota de 

18290/32004, cota de 7316/32004, cota de 980/32004, cota de 518/32004, cota de 546/32004, cota 

de 70/32004, cota de 1652/32004, cota de 385/320004, cota de 546/32004, cota de 105/32004 

reprezentând totalul cotelor de 30408/32004 parte din terenul arabil intravilan în suprafaţă totală 

de 4572 mp, înscris în CF nr.122766 Tîrgu Mureş, nr. cad 2934/4, top 5378/1/2/2/4 situat în 

Tîrgu Mureş str. Constandin Hagi Stoian, conform declaraţiei autentice nr. 505 din 13.03.2017, 

declaraţiei autentice nr.527 din 15.03.2017, declaraţiei autentice nr.647 din 30.03.2017 şi 

declaraţiei autentice nr.937 din 06.12.2012. 

Art. 2. Celelalte prevederi ale hotărârii rămân neschimbate. 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin Administraţia Domeniului Public. 

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 19, alin. (1), lit. e din Legea nr. 340/2004, 

republicată privind prefectul şi instituţia prefectului şi art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004 

privind legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului 

Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate. 

 

 

 

                        Contrasemnează,    

     p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş                               Preşedinte de şedinţă, 

               dir. exec. D. J.C.A.A.D.P.L                           dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta    

                 Cătană Dianora Monica 
 


