
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

    

  

H O T Ă R Â R E A  nr. 246   

din  30 august  2018 

 

privind prima înscriere şi atestarea apartenenţei  în domeniul privat  al  Municipiului Tîrgu 

Mureş a terenului în suprafata de 2018 mp înscris în CF 1355 Tîrgu Mures situat pe  

B-dul 22 Decembrie 1989 

 

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. 43161/5221/18.07.2018 prima înscriere şi atestarea apartenenţei  

în domeniul privat  al  Municipiului Tîrgu Mureş a terenului în suprafata de 2018 mp aferentă terenului 

situat pe str.Bdul 22 Dec 1989. 

           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 prima înscriere si atestarea apartenenţei în domeniul privat  al  Municipiului Tîrgu 

Mureş a terenului în suprafata de 2018 mp din suprafata totala de 53778 mp aferentă terenului 

identificat în top 2501/1/1//2, înscris în CF 1355 Tîrgu Mures situat pe B-dul 22 Decembrie 1989. 

Astfel propunem următoarea înscriere: 

- parcela  cu nr. top 2501/1/1/2/2 în suprafata de 2018 mp va primi un nr. cadastral şi se va înscrie într-o noua 

carte funciară avand ca proprietar pe Municipiul Tîrgu Mureş domeniu privat. 

- parcela cu nr. top 2501/1/1//2/1 în suprafaţa  de 51760 mp se va readnota în cartea funciară pe numele vechilor 

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

conform OMF nr. 668/2014. 

Art.3. 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.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 


