
 
 

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

  

 

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 204 

  din 29 iunie 2017 
 

privind unele măsuri în reglementarea înscrierii provizorii în cartea funciară a unui imobil 

situat pe str. Păcii nr. 2  în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş  

 

 

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

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tîrgu Mureş                                         

nr. 33434/3822/15.06.2017 privind unele măsuri în reglementarea înscrierii provizorii în cartea 

funciară a unui imobil situat pe str. Păcii nr. 2  în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş  

Având în vedere art. 36 alin. (1) din Legea nr.18/1991 republicată privind legea fondului 

funciar şi art. 41 alin. (5) şi alin. (7) din Legea 7/1996 privind legea cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare, 

În temeiul prevederilor  Legii nr. 213/1998  privind bunurile proprietate publică  şi ale art. 

36, alin. (1), alin. (2) litera ”c”, art. 45 alin. (3) şi art.115 alin. (1) litera ”b” din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale republicată, 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 45 şi art. 115 alin. 1 lit b. din Legea 

administrației publice locale nr.215/2001, republicată,  

 

H o t ă r ă ş t e : 

 
Art.1.Se aprobă efectuarea demersurilor pentru înscrierea provizorie pe numele Municipiului 

Tîrgu Mureş a dreptului de proprietate al acestuia asupra cotei de 98/216 din suprafaţa totală de 182 

mp ( 82.5 mp ) a imobilului-teren situat în Municipiul Tîrgu Mureş, str. Păcii nr. 2. 

 Art. 2.  Se vor înainta la Guvernul României actele necesare în vederea emiterii unei Hotărâri 

de Guvern de atestare a dreptului de proprietate a terenului descris la art. 1, în favoarea 

Municipiului Tîrgu Mureş, în cel mult 12 de luni de la aprobarea prezentei. 

       Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului 

Tîrgu Mureş, dr. Dorin Florea prin Administraţia Domeniului Public, şi Direcţia Economică –

Serviciul Concesionări, Închirieri, Vânzări şi Respectarea Disciplinei Contractuale. 

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. 

 

 

                      Preşedinte de şedinţă 

   Contrasemnează                                          jrs. Peti Andrei 

 Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş 

             jrs. Szövérfi  Vasile                                             

 


