
 

 
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 343  

 

din  29 noiembrie  2018 

privind concesionarea directă către SC PALAS COM SRL  a terenului  în suprafaţă de 

120 mp aparţinând domeniului public al Municipiului Tîrgu Mureş 

 

 Consiliul local municipal Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru, 

 

 Văzând Expunerea de motive nr. 47.678 din 13.08.2018 a Direcţiei Economice 

prezentată prin Serviciul concesiuni, închirieri, vânzări şi respectarea disciplinei contractuale, 

referitoare la aprobarea concesionării directe către S.C. PALAS COM S.R.L. a terenului  în 

suprafaţă de 120 mp aparţinând domeniului public al Municipiului Tîrgu Mureş, 

În temeiul, 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”, alin. (4) lit. „e”, 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. 126/06.04.2017 privind modificarea HCL nr. 58/2017 privind aprobarea duratei 

aferentă contractelor de concesiune ce urmează a fi încheiate în cursul anului 2017, 

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 SC PALAS COM SRL, pe o perioadă 

de 25 ani, a terenului în suprafaţă de 120 mp, situat în Tîrgu-Mureş, str. Banat, nr. 23, înscris 

în CF nr. 705 Tg.-Mureş, nr. cad. A171, nr. top 3735/73/1, în vederea realizării unui acces la 

viitorul spațiu comercial. 
Art.2. Valoarea de circulaţie a terenului, potrivit Fişei tehnice de evaluare a terenului, 

este de 64 Euro/mp/an, fara TVA, calculul redevenţei pentru suprafaţa de teren de 120 mp se 

va face cu recuperarea valorii de circulaţie a terenului în 20 ani. 

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

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş şi Direcţia Economică prin Serviciul de 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 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, 
Contrasemnează,                                                              Papuc Sergiu Vasile                                                                 

       p. Secretarul  Municipiului Tîrgu Mureş                                                    

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

      Cătană Dianora-Monica 
      


