
 

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A     nr.  125 

 

din 26 aprilie 2018 

 

privind preluarea în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş a unor mijloace fixe 

aferente proiectului “Branşamente de apă pe str. Constantin Hagi Stoian” de la 

investitorul Ştefan Florin şi predarea acestora în administrarea  

S.C. Compania Aquaserv S.A.  

 

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

 

Văzând Expunerea de motive nr. 21632 / 2777 din 11.04.2018 prin Administraţia 

Domeniului Public, privind preluarea în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş a unor 

mijloace fixe aferente proiectului “Branşamente de apă pe str. Constantin Hagi Stoian” de la 

investitorul Ştefan Florin şi predarea acestora în administrarea S.C. Compania Aquaserv 

S.A. , 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) din Legea 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, ale art. 12 lit. e şi art. 20 alin. (1) din Legea 241/2006 a serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare, republicată,  şi a Hotărârii Consiliului Local Municipal 

Tîrgu Mureş nr. 178/2017, 

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. b, c şi d, alin. (4) lit. e şi f, alin. (5) lit. a, alin. (6) 

lit. a, pct. 14, art. 45 alin. (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 ia act de declaraţia, prin actul autentic nr. 514 din 30.03.2018 a proprietarului 

Ştefan Florin şi se trec în proprietatea privată a Municipiului Tîrgu Mureş mijloacele fixe 

prevăzute în Anexa I, aferente proiectului „Branşamente de apă pe str. Constantin Hagi 

Stoian”.  
 

Art. 2. Mijloacele fixe cu privire la care s-a renunţat la dreptul de proprietate conform 

art. 1, prezentate în Anexa I, care este parte integrantă la prezentul proiect de hotărâre, se trec 

din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş. 

 

Art. 3. Preluarea mijloacelor fixe prezentate în Anexa I în patrimoniul Municipiului 

Tîrgu Mureş se va executa de către o comisie în următoarea componenţă:  

 

1. Gheorghiţă Ioan – director adj. ADP   

2. Bătăran Viorel – Şef SADPP  

3. Mureşan Mihai – Şef Birou Juridic ADP 

 

 

 



cu următorii membrii înlocuitori: 

1. Moldovan Florian – director ADP 

2. Moldovan Cornel – C. jur. în cadrul ADP 

 

Art. 4. Se aprobă predarea în administrare a mijloacelor fixe identificate la art. 1 către SC 

Compania Aquaserv SA, conform Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de 

alimentare cu apă şi de canalizare înregistrat sub nr. 22/05.03.2010, la Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară “Aqua Invest Mureş” şi sub nr. 202662/05.03.2010 la S.C. 

Compania Aquaserv S.A. 

 

Art. 5. Predarea în administrare a mijloacelor fixe prezentate în Anexa I se va executa de 

către comisia desemnată prin Dispoziţia Primarului nr. 1546 din 19.05.2017. 

 

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

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş, prin Administraţia Domeniului Public, şi comisiile 

menţionate la art. 3 şi 5. 

 

Art. 7. Se mandatează Preşedintele ADI Aqua Invest Mureş ,  să semneze în numele şi pe 

seama minicipiului Tîrgu Mureș, Actul adiţional la Contractul de delegare a gestiunii a 

serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare cu SC Compania Aquaserv SA. 

 

Art. 8. În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 34/2004, 

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, 

                                                                          dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta    

                        Contrasemnează,    

    p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş      

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

                  Cătană Dianora Monica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


