
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. 270 

din 26 august 2021 

 
privind numirea unei comisii de negociere a condițiilor tehnice și financiare pentru 

achiziționarea în principiu a proiectului imobiliar situat administrativ în  

Târgu Mureș, str. Sinaia, nr.16 

 

 

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

 

 Văzând Referatul de aprobare nr. 2.197 din 30.07.2021, iniţiat de Primarul Municipiului 

Târgu Mureş, prin SC LOCATIV SA,  privind numirea unei comisii de negociere a condițiilor 

tehnice și financiare pentru achiziționarea în principiu a proiectului imobiliar situat administrativ 

în Târgu Mureș, str. Sinaia, nr.16, 

Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 58.837 din 19.08.2021 al Direcției Juridice, 

Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală, 

Având în vedere raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Municipal Târgu Mureş. 

Luând în considerare propunerile din cadrul ședinței Consiliului local. 

În temeiul prevederilor art.127 alin.(3), art.129, alin.(1), alin. (2)  lit. „a”, „c”, „d”, alin. 

(4) lit. „f”, respectiv alin.(7) lit. „a”, alin. (9) lit. „a”, art.139 alin. (1), art.196, alin.(1), lit. „a” şi 

ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 
 Art.1. Se aprobă  constituirea unei comisii de negociere a condițiilor tehnice și financiare 

pentru achiziționarea în principiu a proiectului imobiliar situat administrativ în Târgu 

Mureș, str. Sinaia, nr.16. 

Art.2. Oferta privind “Construire cămin pentru elevi și sală de gimnastică cu funcțiuni 

anexe, amenajări exterioare, racorduri și branșamente utilități Târgu Mureș, str. Sinaia nr. 16“  

prezentată în anexă face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Comisia prevăzută la art. 1 este formată din : 

      -  reprezentanţi ai Consiliului Local în persoana numiților: 

- Kelemen Atilla-Márton, 

- Szabó Árpád, 

- Iszlai Tamás, 

- György Alexandru, 

- Șarlea Horea Arthur, 

 

    - reprezentant al SC LOCATIV SA: – director general sau împuternicit al acestuia, 

 

    - 2 reprezentanți ai executivului Municipiului Târgu Mureș în persoana numitului: 

________________________________________ 

________________________________________, 

 

    - expert evaluator autorizat în persoana numitului: Legian Dumitru. 

 



Art.4. După negocierea condiţiilor tehnice şi financiare comisia va supune aprobării 

Consiliului Local oportunitatea achiziţionării proiectului imobiliar “Construire cămin pentru 

elevi și sală de gimnastică cu funcțiuni anexe, amenajări exterioare, racorduri și branșamente 

utilități Târgu Mureș, str. Sinaia nr. 16 “.    

 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează SC 

LOCATIV SA  și membrii comisiei de negociere.  

 

Art.6. 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.7. Prezenta hotărâre se comunica: 

  - SC LOCATIV SA, 

  - Liceului cu program Sportiv Szasz Adalbert din Târgu Mureș, 

  - membrilor comisiei. 

    

 

 

 

                                                                                                                 Preşedinte de şedinţă, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                               Bâta Anca Voichița 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” și 1 vot  „abținere”) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


