
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A     nr.  117 

 

din  26 aprilie  2018 
 

privind aprobarea solicitării finanţării în vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică  

având ca obiect sectoare cadastrale din cadrul unităţii administrativ teritoriale Tîrgu Mureş si 

încheierea  Contractului pentru finanţarea în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte 

Funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică 

  

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

 

 Având în vedere adresele OCPI Mureş nr.  3123/2018, 3355/2018, văzând expunerea de motive  

nr. 21195/2018 privind aprobarea solicitării finanţării în vederea realizării lucrărilor de înregistrare 

sistematică  având ca obiect sectoare cadastrale din cadrul unităţii administrativ teritoriale Tg Mureş şi 

încheierea  Contractului pentru finanţarea în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară a 

lucrărilor de înregistrare sistematică 

 În baza prevederilor: 

- Legii nr. 7/1996 a cadastrului si publicităţii imobiliare republicată cu modificările ulterioare, 

- Ordinului nr. 819/2016  privind aprobarea procedurii şi a modalităţii de alocare a sumelor, precum şi  

raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare 

sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale; 

 În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1,  alin 2 lit. c, alin 5 lit. a  ale 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 aprobă solicitarea finanţării din partea O.C.P.I. Mureş în vederea realizării lucrărilor de 

înregistrare sistematică  având ca obiect sectoare cadastrale din cadrul UAT Tg Mureş până la limita 

maximă alocată de 155000 lei  şi încheierea  Contractului pentru finanţarea în cadrul Programului 

Naţional de Cadastru şi Carte Funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică.  

            Art. 2. Se împuterniceşte Primarul municipiului Tîrgu Mureş să semneze solicitarea de finanţare 

precum si contractul pentru finanţare  în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară a 

lucrărilor de înregistrare sistematică 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire se încredinţează Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin  

Serviciul Fond Funciar si Registrul Agricol . 

 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.  

 

 

 

 

                                                                                                               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 


