
 

 

 

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. 324 

din 15 octombrie 2021 
 

privind exprimarea acordului în vederea realizării investiției „Construire creșa mare” în 

Municipiul Târgu Mureș și predarea către Compania Națională de Investiții CNI SA a 

amplasamentului situat în Târgu Mureș, str. Milcovului nr.1-5. 

 

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

 

Având în vedere : 

 

  Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 73.334 din 14.10.2021,  

inițiat de primarul Municipiului Târgu Mureș prin Direcţia Şcoli, exprimarea acordului în 

vederea realizării investiției „Construire creșa mare” în Municipiul Târgu Mureș și predarea 

către Compania Națională de Investiții CNI SA a amplasamentului situat în Târgu Mureș, str. 

Milcovului nr.1-5. 

 Raportul de specialitate nr. 73.366 din 14.10.2021 al Direcției Juridice, Contencios 

Administrativ și Administrație Publică Locală. 

In conformitate cu prevederile: 

Ordinul MDLPA nr.1207/26.08.2021 privind aprobarea proiectului construire creșa 

mare, investiții cuprinse în programul național de construcție creșe, 

Art. 27 alin. 1, ind.1, alin.1, 1 ind.2, din Legea nr.1/2011, Legea Educației naționale cu 

modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost  prevăzute în OUG nr.100/2021, 

Art. 80-82 din Lega 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.129, alin.(1), alin. (2) lit. „b”, alin.( 7)  lit. „a”,art.134, 

alin.(4), art.136, art.139 alin.(1), 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 exprimarea acordului în vederea realizării investiției „Construire 

creșa mare” în Municipiul Târgu Mureș și predarea către Compania Națională de 

Investiții CNI SA a amplasamentului situat în Târgu Mureș, str. Milcovului nr.1-5 înscris 

în CF nr.142155 Târgu Mureș, nr. cadastral. 142155. 

Art. 2. Predarea amplasamentului menționat la art.1 se va face pe baza de protocol 

încheiat între Municipiul Târgu Mureș și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației, prin CNI. 

Art. 3. Se mandatează primarul Municipiului Târgu Mureș, dl. Soós Zoltán, cu 

semnarea protocolului. 

Art. 4. Se aprobă predarea amplasamentului situat în Târgu Mureș, str. Milcovului nr.1-

5, liber de sarcini, cu documentele urbanistice conform reglementărilor în vigoare. 

Art. 5. Se aprobă asigurarea finanțării de către Municipiul Târgu Mureș pentru realizarea 

racordului la utilități. 



Art. 6. Se aprobă menținerea destinației imobilului realizat pe o perioadă de minim 15 

ani, după predarea investiției către autoritatea publică locală. 

Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Scolii, Direcția Economică, Serviciul Public 

Administrația Domeniului Public și Direcția tehnică. 

Art. 8. 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. 9. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Direcției Școli, 

- Direcției Economice, 

- Serviciului Public Administrația Domeniului Public, 

- Direcției tehnice. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Preşedinte de şedinţă, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                               Bâta Anca Voichița 

 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”) 

 

 


