
 

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. 48 

din 25 februarie 2021 
 

privind aprobarea documentației de atribuire și prețul de pornire la licitație pentru 

vânzarea terenului în suprafață de 1.804 mp situat pe str. Mureșului, f.n. aparținând 

domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș 

 

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

Având în vedere:  

a) Referatul de aprobare nr. 72.252/ I.D.2 din 04.12.2020 iniţiat de Primar prin Biroul 

Concesionări, Închirieri și Vânzări din cadrul Direcției Economice privind aprobarea 

documentației de atribuire și prețul de pornire la licitație pentru vânzarea terenului în suprafață 

de 1.804 mp situat pe str. Mureșului, f.n. aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu 

Mureș, 

b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureş. 

Luând în considerare amendamentele formulate în plenul Consiliului local. 

      În conformitate cu prevederile: 

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

   art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a“ şi ale art. 243 alin. (1), lit. „a“, 

precum și art. 363 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

H o t ă r ă ș t e: 

 

Art. 1. Se aprobă documentația de atribuire și prețul de pornire la licitație pentru vânzarea 

terenului în suprafață de 1.804 mp situat pe str. Mureșului, f.n. aparținând domeniului privat al 

Municipiului Târgu Mureș, identificat în CF nr. 130208 Târgu Mureș, nr. cad. 130208, conform 

anexelor 1, 2 și 3 la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prețul de pornire la licitație este de 35 euro/mp la care se adaugă TVA, valoare 

determinată în conformitate cu prevederile art. 363 alin. (6) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ. 

Art. 3.  Se abrogă art. 2 din HCL nr. 119 din 28.05.2015. 

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

Executivul Municipiului Târgu Mureş, Direcţia Economică prin Biroul Concesionări, Închirieri și 

Vânzări, Serviciul Public Administrația Domeniului Public și Direcția Arhitect Șef. 

 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: 

- Direcției economice  

- Serviciului Public Administrației Domeniului Public            

- Direcției Arhitect Șef.                             

                                                                                                               Preşedinte de şedinţă, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

        Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                                      Soós Erika 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru“ și 5 voturi „abținere“) 
 


