
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  177 

din 28 iunie 2018 

 

privind atestarea apartenenţei şi întabularea  în domeniul privat  al  Municipiului 

Tîrgu Mureş a suprafeţei  de 145 mp aferentă terenului situat pe str. Păcii nr.36 

 

 

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

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

Exproprieri, Întabulări şi Demolări, nr.31303/3922/24.05.2018 privind atestarea apartenenţei şi 

întabularea  în domeniul privat  al  Municipiului Tîrgu Mureş, a suprafeţei de 145 mp aferentă 

terenului situat pe str. Păcii nr.36. 

Având în vedere dispoziţiile art.4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, ale art. 41 din Legea nr. 7/1996 rep.,  precum şi dispoziţiile OMF nr. 668/2014, pct. 4.2, 

În temeiul Deciziei Curţii Constituţionale emisă sub nr. 332/2016 şi al 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  atestarea apartenenţei şi întabularea suprafeţei de 145 mp aferentă 

terenului identificat în CF nr.1150 Tîrgu Mureş şi nr. top 2100/37/1 situat pe str. Păcii, nr. 36 în 

domeniul privat al  Municipiului Tîrgu Mureş. 

Art.2. Terenul identificat la art. 1 nu a fost revendicat de către Ministerul  Finanţelor 

Publice, conform OMF nr. 668/2014. 

Art.3.Se radiază mențiunea ,,teren pentru construcţii pentru şcoala generală” în baza 

prezentei hotărâri emisă de Municipiul Tîrgu Mures din carte funciară nr.1150 top 2100/37/1, în 

suprafaţă de 145 mp, deoarece prin documentația de întabulare şi înscriere a construcţiilor s-a 

propus dezmembrarea imobilului înscris în  C.F. nr.1150/Tîrgu Mureş, nr.top.2100/37 în suprafaţă 

de 6230 mp după cum urmează: suprafaţă de 145 mp  se readnotează pe vechiul proprietar( Statul 

Român) iar suprafaţă de 6085 mp  rămâne în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş (teren pentru 

construcţii pentru şcoala generală) domeniul public. 

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

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

Economică –Biroul  Concesionări, Închirieri, Vânzări. 

Art.5. 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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