
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 143 

 

din 30 mai 2018 
 

  

privind  completarea H.C.L.M. nr. 24/30.01.2018 privind cuprinderea în contractul de 

delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare nr. 

22/202662/05.03.2010, încheiat cu  SC Compania Aquaserv SA a noilor mijloace fixe 

realizate prin contractul de lucrări nr. 22/30.03.2016 „Reţele de alimentare cu apă şi 

canalizare menajeră în str. Eden din Municipiul Tîrgu Mureş” 

 

 

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

 Văzând Expunerea de motive a Direcţiei Tehnice nr. 26977/1148/05.05.2018, 

referitoare la  completarea H.C.L.M. nr. 24/30.01.2018 privind cuprinderea în contractul de 

delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă, încheiat cu S.C. Compania Aquaserv 

S.A.  a noilor mijloace fixe aferente serviciului de alimentare cu apă şi canalizare menajeră 

din str. Eden – municipiul Tîrgu Mureş, realizate prin investiţii din bugetul local, recepţionate 

conform procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  nr. 25055/948/05.05.2017. 

 Având în vedere prevederile art. 3 alin. 4 şi art. 8 alin 1 din Legea nr. 213/1998 

privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu 

prevederile art. 858-870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, cu referire la proprietatea publică şi dreptul de 

administrare; 

 Având în vedere prevederile art. 36, alin.1, alin. 2 lit. „c” şi „d”, alin. 5 lit. „a”, alin. 6 

lit. „a”, art. 45 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,  

H o t ă r ă ş t e : 

 

  Art.1. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 24/30.01.2018 

în sensul introducerii unui nou  articol astfel: 

„Se aprobă cuprinderea în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş a mijloacelor fixe 

realizate prin contractul de lucrări nr. 22/30.03.2016 – Reţele de alimentare cu apă şi 

canalizare menajeră în str. Eden din Municipiul Tîrgu Mureş”, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Executivul municipiului Târgu Mureş prin Direcţia tehnică. 

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, 

                                                                                                           jrs. Peti Andrei 

                        Contrasemnează,    

    p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş      

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

                   Cătană Dianora Monica 

 


