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H O T Ă R Â R E A  nr. 274   

 

din 20 septembrie  2018 
 

privind suplimentarea unor suprafețe concesionate – str. Muncii, la colț cu str. Înfrățirii 

 

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

Văzând Expunerea de motive prezentată de Serviciului Public Administrarea 

Domeniului Public – S.A.D.P.P. Tîrgu Mureş nr 53009/6423/13.09.2018 privind 

suplimentarea unor suprafețe concesionate – str. Muncii, la colț cu str. Înfrățirii, 

În temeiul prevederilor 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,  

 

H o t ă r ă ş t e: 
 

Art.1. Se aprobă suplimentarea unor suprafețe concesionate conform Anexei 1 

din H.C.L.M. nr. 216/08.07.2014, după cum urmează: 

- la amplasamentul din planșa 23, poziția 2, concesionat prin contractul nr. 170 

din 22.12.2016 către Oltean Ioan Octavian, suprafața se suplimentează cu 11,05 mp, noua 

suprafață totală fiind de 25,90 mp. 

- la amplasamentul din planșa 23, poziția 3, concesionat prin contractul nr. 1 din 

09.01.2016 către Oltean Daniela, suprafața se suplimentează cu 8,25 mp, noua suprafață totală 

fiind de 17.25 mp. 

Art.2. Suprafețele suplimentate vor fi acordate pe bază de act adițional la 

contractele de concesiune, cu recalcularea redevenței. 

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

încredinţează Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin Serviciul Public Administraţia 

Domeniului Public şi Direcţia Economică – Biroul Concesionări, Închirieri, Vânzări. 

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. 
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