
 

                 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  362 

 

din  29 noiembrie 2018 
 

privind  reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public  al  Municipiului Tîrgu 

Mureş a terenului în suprafața de 38450 mp din suprafaţa totală de 581621 mp,   

situat pe Calea Sighișoarei 

 

           Consiliul Local Municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 Văzând Expunerea de motive iniţiată de Administraţia Domeniului Public, Biroul Juridic, 

nr. 66248/7772/07.11.2018 privind reglementarea înscrierii provizorii în cartea funciară a unui 

imobil situat pe Calea Sighişoarei  în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş,  

Având în vedere Legea nr.18/1991, republicată privind legea fondului funciar şi art. 41 

alin. (5) din Legea 7/1996 privind legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, 

În temeiul prevederilor  Legii nr. 213/1998  privind bunurile proprietate publică  şi ale 
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 înscrierea provizorie în domeniul public  al  Municipiului Tîrgu Mureş a 

terenului în suprafața de 38450 mp din suprafața totală de 581621 mp aferentă terenului 

identificat în top 3688/2, 3710/2, 3686/2/1, 3686/2/2, 3699/1/1/1 3775/1/11/2/1/1/1/1, 

3775/1/12/1/1/2/1/1/1/1, 3777/1/1/1/2/1/1/1/1, înscris în CF 3/A Tîrgu Mureş si CF 3374/A Tîrgu 

Mureş, situat pe str. Calea Sighișoarei. Astfel propunem următoarea înscriere: 

 parcela  cu nr. top  3699/1/1 în suprafața de 2748 mp va primi un nr. cadastral si se va înscrie provizoriu 

într-o noua carte funciară după cum urmează: 

   - nr. top  nou 3699/1/1/1 cu suprafața de 748 mp; 

   - nr. top nou 3699/1/1/2 cu suprafața de 2000 mp se va readnota în cartea funciara pe numele vechilor 

proprietari. 

 parcela cu nr. top 3775/1/11/2/1/1/1/, 3775/1/12/1/1/2/1/1/1, 3777/1/1/1/2/1/1/1  cu suprafaţa de 581621 

mp după cum urmează: 

     -  nr. top nou 3775/1/11/2/1/1/1/1, 3775/1/12/1/1/2/1/1/1/1, 3777/1/1/1/2/1/1/1/1 cu suprafața de 27892 mp; 

     - nr. top nou 3775/1/11/2/1/1/1/2, 3775/1/12/1/1/2/1/1/1/2, 3777/1/1/1/2/1/1/1/2 cu suprafața de 553729 se va 

readnota în cartea funciara pe numele vechilor proprietari. 

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

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş, prin Administraţia Domeniului Public,  

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. 

                                                                                                   Preşedinte de şedinţă 

                                              Papuc Sergiu Vasile 

                        Contrasemnează,    

    p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş      

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

                  Cătană Dianora Monica 

 

 


