ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T A R Â R E A nr. 142
Din 25 septembrie 2008
privind reglementarea situatiei juridice a unor terenuri din Tîrgu Mures, str. Insulei
Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,
Având în vedere Expunerea de motive nr. 337 din 25.09.2008 prezentata de dl.
Maior Sergiu Claudiu – consilier local municipal privind regelementarea situatiei juridice a
unor terenuri din Tîrgu Mures, str. Insulei,
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(1). alin.(2) lit. „b”, „c”, alin.(9), art. 45 alin. (1)
si (3), art.115 alin.(1) lit. „b” si art. 121 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
locala, republicata,

Hotaraste:
Art. 1. Se aproba efectuarea unui schimb de terenuri în suprafata echivalenta de
1.500 mp, situat în str. Insulei, cu destinatie sportiva, dupa cum urmeaza:
- S.C. Drill Invest S.R.L. cedeaza în favoarea municipiului Tîrgu Mures 1.500 mp,
constând din 1/2 din terenul care are destinatia de parcare si un teren pe care se va construi
un drum de acces spre zonele învecinate;
- Municipiul Tîrgu Mures cedeaza în schimb catre S.C. Drill Invest S.R.L.,
suprafata de 1.500 mp, peste viitorul drum de acces, teren situat în limita de hotar al altui
teren prorpietatea coschimbasului.
Art. 2. Terenurile supuse schimbului, se identifica în planurile de situatie, conform
anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarâre si sunt înscrise în C.F. nr.
95.071/N/Tîrgu Mures si C.F. nr. 2.403/III Tîrgu Mures.
Art. 3. Dupa intrarea în vigoare a prezentei, coschimbasii vor efectua în conditiile
legii lucrarile topografice de dezmembrare , rectificare si înscriere în cartile funciare.
Art. 4. Se împuterniceste Primarul municipiului Tîrgu Mures sa încheie la notarul
public contractul de schimb autentic.
Art. 5. Se ia act de Hotarârea nr. 14/2008 a Consiliului de Administratie a S.C.
Foraj Sonde S.A. privind renuntarea la dreptul de administrare asupra terenului din str.
Insulei, teren primit prin Hotarârea Consiliului local municipal nr. 39/1998 si se înscrie în
inventarul municipiului Tîrgu Mures acest imobil, în domeniul public.
Art. 6. Asupra destinatiei terenului de la art. 5 se va dispune ulterior, în conditiile
legii de autoritatea publica locala.
Art. 7. De executarea prezentei hotarâri raspunde Primarul municipiului Tîrgu
Mures – dr. Dorin Florea prin Administratia domeniului public si Directia economica.
Presedinte de sedinta
ing. Opriscan Doru Mihai
Contrasemneaza
Secretarul municipiului Tîrgu Mures
Maria Cioban

