
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

    

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 240  

din  30 august  2018 

 

privind abrogarea H.C.L.M. nr. 209/2015 în vederea facilitării demersurilor cu privire la 

valorificarea unor mijloace fixe din proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş, propuse spre 

scoatere din funcţiune de către S.C. Compania Aquaserv S.A. 

 

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

 

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tîrgu Mureş nr. 14875 / 1847 din 

09.03.2018 prin Administraţia Domeniului Public, Biroul juridic, exproprieri, intabulări şi demolări, 

privind abrogarea H.C.L.M. nr. 209/2015 în vederea facilitării demersurilor cu privire la 

valorificarea unor mijloace fixe din proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş, propuse spre scoatere din 

funcţiune de către S.C. Compania Aquaserv S.A., 

Văzând prevederile Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active 

corporale şi necorporale, a Ordonanţei 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 şi a H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată 

şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice,  

În temeiul prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică şi ale art. 36, 

alin. (1), alin. (2) litera ”b” şi “c”, art. 45 alin. (1) 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 abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 209 din 30 iulie 2015, odată cu adoptarea 

prezentei. 

Art. 2. Odată cu adoptarea prezentei, orice dispoziţii stabilite anterior prin hotărâri ale 

Consiliului Local care intră în contradicţie cu prevederile H.C.L.M. nr. 32 din 28 ianuarie 2016 se 

abrogă.  

       Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivul 

Municipiului Tîrgu Mureş prin Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică – Serviciul Concesionări, 

Închirieri, Vânzări şi Respectarea Disciplinei Contractuale. 

   Art. 4. 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 554/2004 Legea contenciosului administrativ, 

prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate. 

                                     

                                                                                                       Preşedinte de şedinţă, 

                                                                                dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta    

 

 

                        Contrasemnează,    

    p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş      

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

                  Cătană Dianora Monica 
 


