
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  157 

 

din 30 mai 2018 
 

privind  trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor bunuri aparţinând 

Municipiului Tîrgu  Mureş, precum şi scoaterea din funcţiune  

şi casarea acestor bunuri 

 

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

 

Văzând expunerea de motive nr. 994/02.04.2018 privind  trecerea din domeniul 

public in domeniul privat a unor bunuri aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş, precum si 

scoaterea din funcţiune si casarea acestor bunuri,  întocmită de SC Administrator Imobile si 

Piete SRL 

Având în vedere prevederile: 

- Legea nr.82/1991 – Legea contabilităţii; 

- H.G. nr. 2139/2004 - pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi 

duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe; 

- Legea 213/1998 - privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 

- In temeiul art.1 si art. 2, din  Ordonanţa nr. 112/2000 pentru reglementarea 

procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc 

domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, 

- În temeiul art. 115, alin. 1, lit.b, din Legea 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată; 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1. Se aprobă trecerea unor bunuri (mese de beton) din domeniul public al 

Municipiului Tîrgu Mureş în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş.  

Art.2. Se aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea unor bunuri aparținând 

domeniului public al Municipiului Tîrgu  Mureş și concesionate de către SC Administrator 

Imobile şi Pieţe SRL conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul 

Public Administraţia Domeniului Public şi conducerea S.C. Administrator Imobile şi Pieţe   

S.R.L. Tîrgu Mureş. 

Art.4.   În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 

340/2001, republicată privind Instituția Prefectului și art. 3, alin. 1, din Legea nr. 554/2004, 

Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului 

Mureș, pentru exercitarea controlului de legalitate.  

 

                                                                                                      Preşedinte de şedinţă, 

                                                                                          jrs. Peti Andrei 

                           Contrasemnează,    

           p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş      

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

   Cătană Dianora Monica 


