
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 273 

 

din 20 septembrie  2018 
 

privind concesionarea directă către Miclea Sorin Ioan şi soţia Zsuzsanna Tunde a 

terenului  în suprafaţă de 37,10 mp aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş 

 

 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. 45.723 din 01.08.2018 

referitoare la aprobarea concesionării directe către Miclea Sorin Ioan şi soţia Zsuzsanna 

Tunde a terenului  în suprafaţă de 37,10 mp aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş, 

Luând în considerare amendamentele făcute din cadrul ședinței Consiliului local. 

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 în baza 

prevederilor HCL nr. 86/2015 privind modificarea HCL nr. 196/2000 referitoare la 

metodologia de concesionare directă a unor terenuri, precum şi în baza HCLM nr. 

348/19.12.2017 privind aprobarea cuantumului fişelor de evaluare care stau la baza calculării 

redevenţelor, 

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, către Miclea Sorin Ioan şi soţia Zsuzsanna 

Tunde, pe o perioadă de 25 ani, a terenului în suprafaţă totală de 37,10 mp, situat în Tîrgu 

Mureş, str. Transilvania nr. 20-22, identificat în CF nr. 705 Tîrgu Mureş, nr. cad. 3735/1. 

 Art.2. Noul contract de concesiune va intra în vigoare odată cu data rezilierii vechiului 

contract şi cu achitarea tuturor debitelor ce decurg din acesta.  

Art.3. Redevenţa stabilită pentru suprafața de teren de 37,10 mp este de 308 Euro/an, 

fără TVA. 

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

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş şi Direcţia Economică prin Biroul concesionări, 

închirieri, vânzări. 

 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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