
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 208 

 

din 26 iulie 2018 
 

privind achiziţionarea în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș 

 a imobilului situat în Tîrgu-Mureș  str. Gheorghe Doja nr. 193 şi revocarea Hotărârii 

Consiliului Local Municipal nr.239 din 29.07.2014 

 

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

             Văzând expunerea de motive nr. 39353/4845/29.06.2018, iniţiată de Serviciul Public 

Administraţia Domeniului Public, prin Biroul Juridic, Exproprieri, Întabulări şi Demolări, privind 

achiziționarea în proprietatea Municipiului Tîrgu-Mureș a imobilului situat pe str. Gh. Doja nr. 

193,  

 Văzând oferta de vânzare formulată de către SC FIRST INVESTMENT MANAGEMENT 

SRL, 

            În temeiul art. 36. alin. (1), alin. (2) lit. b, lit.d alin. (4) lit. (e) şi (f), alin. (6) lit. (a) pct. 11,  

şi art. 115, alin. (1), lit. (b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, şi art. 8 alin. (1) din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

 

H o t ă r ă ş t e 

  Art.1.  Se aprobă în principiu achiziționarea din proprietatea SC FIRST INVESTMENT 

MANAGEMENT SRL în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu-Mureș a imobilului situat pe 

str. Gheorghe Doja nr. 193 compus din teren în suprafață de 12.760 mp și construcții în suprafață 

de 2498 mp, înscris în CF nr. 121534 nr. top 592/2/2/1/1/1/5, nr. cad. 950/1/5. 

Art.2. Comisia de negociere numită prin HCL nr.11 din 28.07.2016 va efectua negocierea 

prețului de achiziționare și a condițiilor de plată, urmând ca rezultatul negocierii să fie supus 

aprobării Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mureș.   

Art.3. Se aprobă ca toate costurile de achiziție, precum și cele legate de autentificarea 

contractului de vânzare-cumpărare şi transcrierea imobilului în Cartea Funciară să fie suportate 

din bugetul local. 

Art. 4. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureș nr. 

239/29.07.2014.  

       Art. 5. Se desemnează dl. Mureşan Vasile-Mihai, consilier juridic în cadrul Biroului 

juridic, exproprieri, întabulări şi demolări al Serviciului Public Administraţia Domeniului Public 

pentru depunerea documentaţiei la O.C.P.I. – Mureş în vederea înscrierii dreptului de proprietate 

al Municipiului Tîrgu Mureş în cartea funciară pe numele acestuia. 



      Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează 

Executivul  Municipiului Tîrgu Mureş prin Serviciul Administraţia Domeniului Public şi persoana 

nominalizată la art. 4. 

       Art. 7. 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, 

                                               jrs. Peti Andrei 

                     Contrasemnează,    

        p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş      

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

                  Cătană Dianora Monica 

 



 


