
 

 

R O M Â N I A            

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                                                                                                                                                                         

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ  

   
                                                          

 

                                                                             H O T Ă R Â R E A     nr.  12             

            Din  30 ianuarie   2018 

privind reglementarea înscrierii provizorii în cartea funciară a unui imobil situat pe  

str. Dâmbul Pietros  în patrimoniul Municipiului Tîrgu  Mureş 

 

 

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

 

Văzând Expunerea de motive nr. 1339/113 din 10.01.2018 prezentată de Administraţia 

Domeniului Public - Biroul juridic, exproprieri, intabulări şi demolări, privind reglementarea 

înscrierii provizorii în cartea funciară a unui imobil situat pe str. Dâmbul Pietros în patrimoniul 

Municipiului Tîrgu Mureş, 

Având în vedere  prevederile Legii nr.18/1991, republicată,  privind legea fondului funciar 

şi prevederile art. 41 alin. (7) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, 

În temeiul prevederilor  Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică şi ale art. 

36, alin. (1), alin. (2) lit. ”c”, art. 45 alin. (3) şi art.115 alin. (1) lit. ”b” din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale republicată, 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1. Se aprobă înscrierea provizorie pe numele municipiului Tîrgu Mureş a dreptului de 

proprietate al acestuia asupra cotei de 15/450 din imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş,            

str. Dâmbul Pietros nr. 19, înscris în cartea funciară nr. 131882 Tîrgu Mureş, nr. cad., 131882, în 

suprafaţă de 15 mp. 

       Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivul 

Municipiului Tîrgu Mureş prin Serviciul Public Administraţia Domeniului Public şi Direcţia 

Economică – Serviciul concesionări, închirieri, vânzări şi respectarea disciplinei contractuale. 

   Art. 3. 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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