
R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 162 

din 27 mai 2021 
 

pentru închirierea  prin licitație publică, a construcției existente   

,,Căsuța din Pădure" și a terasei aferente, pentru activități comerciale la  

Platoul Cornești, aprobarea documentației de atribuire, aprobarea componenței  

comisiei de evaluare şi membrii supleanți 

 

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

Având în vedere:  

a) Referatul de aprobare nr. 90.940 din 6.05.2021 iniţiat de Primar prin Serviciul Public de 

Utilități Municipale   

b) Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație 

Publică Locală nr. 34.682/1.744 din 13.05.2021, 

c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureş, 

d) Propunerile și amendamentele formulate în plenul Consiliului local. 

 În conformitate cu prevederile : 

 art. 28, alin. (2) și alin.(3), lit. „c” din Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii 

 Anexei nr.1, pct.4, lit. „f” din Legea nr.46/2008-Codul silvic 

 Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, 

 art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „c” și alin. (4), lit. „c”, a art.139, alin. (3), lit. „c” și lit. „g”, 

a art. 196, alin. (1), lit. „a” și a art. 243, alin. (1), lit. „a”, precum și ale art.333-348 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 
Art.1. Se aprobă închirierea  prin licitație publică, a construcției existente ,,Căsuța din 

Pădure" și a terasei aferente, având o valoare de inventar de 1.040.490,19 lei, pentru activități 

comerciale la Platoul Cornești, cu dotările prezentate în  Anexa nr. 1, parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

Art.2. Se aprobă documentația de atribuire, alcătuită din:  

(1) Caietul de sarcini, prezentat în Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

(2) Fișa de date a procedurii de licitație, prezentată în Anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 (3) Modelul Contractului de închiriere, prezentat în Anexa nr. 4, parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

(4) Formularele și modelul documentelor necesare licitației publice, prezentate în Anexa nr. 5, 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

        Art.3. Se aprobă constituirea comisiei de evaluare, în următoarea componență:  

1. dl. Jakab István Attila– consilier local – Președinte 

2. dl. Moldovan Călin  – consilier local - membru 

3. reprezentant ANAF - membru 

4. d-na Șagău Zenovia Maria – reprezentant SPUM - membru 

5. d-na Murariu Camelia – reprezentant Biroul concesiuni, închirieri și vânzări – secretar 

 

 

 



 

Propunem membrii supleanți: 

1. dl. Voicu Bogdan Costin – consilier local – Președinte 

2. dl. Szabó Péter  – consilier local - membru 

3. d-na Vary Florentina Maria – reprezentant SPUM - membru 

4. d-na Ioraș Simona – reprezentant Biroul concesiuni, închirieri și vânzări - secretar 

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Târgu Mureş prin  Serviciul Public de Utilități Municipale, Direcția 

Economică. 

Art.5.  În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, 

privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş 

pentru exercitarea controlului de legalitate. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Serviciului Public de Utilități Municipale 

- Direcției Economice - Biroului Concesiuni, Închirieri și Vânzări 

 

 

 

 

                                                                                                                           Preşedinte de şedinţă, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

      p. Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                                      Szövérfi László 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi „pentru”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


