
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  85 

din  22 martie 2018 

 

privind preluarea în domeniul privat cu titlu gratuit în vederea demolării a imobilului construcţie 

din lemn cu fundaţie de beton, construit pe luciu de apă situat în Tîrgu Mureş, str. Plutelor nr.2, 

înscris în CF nr.129039-C7 

 

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

Văzând Expunerea de motive nr. 301 din 21.02.2018, prezentată de Administraţia Complexului 

de Agrement şi Sport „Mureşul” privind preluarea cu titlu gratuit în vederea demolării a imobilului 

construcţie din lemn cu fundaţie de beton, construit pe luciu de apă situat în Tîrgu Mureş, str. Plutelor 

nr.2, înscris în CF nr.129039-C7, 

Având în vedere prevederile art. 553, art. 888 din Codul civil și ale  Legii nr. 85/2006 privind 

procedura insolvenţei, 

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. b, c şi d, alin. (4) lit. e şi f, alin. (5) lit. a, alin. (6) lit. a, 

pct. 14, art. 45 alin. (3) şi art. 115, alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată,  

H o t ă r ă ş t e : 

 
Art.1. Se preia imobilul construcţie din lemn cu fundaţie de beton, construit pe luciu de apă 

situat în Tîrgu Mureş, str. Plutelor nr.2, înscris în CF nr.129039-C7 în domeniul privat cu titlu 

gratuit în vederea demolării şi înregistrarea în evidenţa mijloacelor fixe a Municipiului Tîrgu Mureş – 

Administraţia Complexului de Agrement şi Sport „Mureşul”, conform anexei ce face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.2  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Tîrgu Mureş pentru semnarea procesului verbal 

de predare-primire şi a  actelor notariale. 

Art.3  Se aprobă  demolarea imobilului construcţie din lemn cu fundaţie de beton, construit 

pe luciu de apă situat în Tîrgu Mureş, str. Plutelor nr.2, înscris în CF nr.129039-C7. 

Art.4  Se aprobă scoaterea şi radierea din gestiunea Municipiului Tîrgu Mureş –Administraţia 

Complexului de Agrement şi Sport “Mureşul” din evidenţa mijloacelor fixe, a imobilului construcţie 

din lemn cu fundaţie de beton, construit pe luciu de apă situat în Tîrgu Mureş, str. Plutelor nr.2, 

înscris în CF nr.129039-C7 

Art.5. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul 

Municipiului Tîrgu Mureş prin Direcţia Economică  şi Administraţia Complexului de Agrement şi Sport 

« Mureşul ».        

Art.6. 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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