
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  169 

 

din 28 iunie 2018 

 
privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu 

Mureş pentru demolarea a 7(şapte) imobile – clădiri aflate în incinta Liceului 

Tehnologic „Aurel Persu” 

 

  

  Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 
 Văzând Expunerea de motive nr. 30589 din 21.05.2018, iniţiată de Direcţia Şcoli 

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu 

Mureş pentru demolarea a 7(şapte) imobile – clădiri aflate în incinta Liceului Tehnologic 

„Aurel Persu” 

 Luând în considerare prevederile art. 2 şi 3 din OG. Nr. 112/2000, privind 

reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale 

care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrative-teritoriale; 

 Având în vedere prevederile Legii 213/1998 privind bunurile, proprietate publică cu 

modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanței nr.112/31.08.2000 privind 

reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale 

care alcătuiesc domeniul public al statului și al unității administrativ – teritoriale, ale Legii nr. 

350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul și ale Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată cu modificările și completările 

ulterioare 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1 şi 2, lit. „b”, „c” şi „d”, alin. 5, lit. „a”, „b” şi 

„c” alin. 6. lit. „a”, pct.1 art. 45, alin 1 şi 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 trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului 

Tîrgu Mureş a celor 7(şapte) imobile – clădiri aflate în incinta Liceului Tehnologic „Aurel 

Persu”, identificate în CF nr. 131652, nr. cad. 131652-C1, 131652-C13, 131652-C26, 

131652-C27, 131652-C28, 131652-C29 şi 131652-C3. 

 

 Art. 2. Se aprobă scoaterea din inventarul Municipiului Tîrgu Mureş şi demolarea 

celor 7(şapte) imobile – clădiri aflate în incinta Liceului Tehnologic “Aurel Persu”, 

identificate în CF nr. 131652, nr. cad. 131652-C1, 131652-C13, 131652-C26, 131652-C27, 

131652-C28, 131652-C29 şi 131652-C3. 

 

 Art. 3. Se aprobă întocmirea documentaţiei de demolare a imobilelor menţionate la 

art. 1 şi 2, având drept scop eliberarea autorizaţiei de desfiinţare a imobilelor în cauză. 

 

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

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş, prin Direcţia Şcoli şi Direcţia Arhitect-şef.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

                                                                                            Preşedinte de şedinţă, 

                                                                                                 jrs. Peti Andrei 

                        Contrasemnează,    

    p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş      

             director executiv D. J.C.A.A.P.L                

                  Cătană Dianora Monica 


