
R O M Â N I A         
JUDET�UL MURES� 
CONSILIUL LOCAL MUNICIPIAL TÎRGU MURES� 
 
 
 

H O T A� R Â R E A  nr. 224 
din 28 mai 2009 

 
privind extinderea Cimitirului Municipal Livezeni prin achizit�ionarea în proprietatea 

Municipiului Tîrgu Mures� a suprafet�ei de 2.877 mp de la Soos Alexandru 
 

 
Consiliul local municipal Tîrgu Mures�, întrunit în s�edint�a� ordinara� de lucru, 

 
 Va�zând procesul verbal încheiat cu ocazia întâlnirii având ca obiect negocierea 
pret�ului de vânzare cumpa�rare a unei suprafet�e de 2.877 mp necesar în vederea 
extinderii Cimitirului Municipal Livezeni, 
 Va�zând expunerea de motive nr. _________ din _____________ 2009, 
prezentata� de ca�tre Servciului Public de Utilita�t�i Municipale  privind  extinderea 
Cimitirului Municipal Livezeni prin achizit�ionarea în proprietatea Municipiului Tîrgu 
Mures� a suprafet�ei de 2.877 mp de la Soos Alexandru,  
 În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. „g”, art. 45, alin. (1) s�i art. 115, alin. 
(1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrat�ia publica� locala�, republicata�, 
 

H o t a� r a� s� t e : 
 

  Art. 1. Se aproba� extinderea Cimitirului Municipal Livezeni prin achizit�ionarea 
în proprietatea municipiului Tîrgu Mures� a suprafet�ei de 2877 mp teren din cel înscris 
în parcela cadastrala� nr. 3403/1 de la  Soos Alexandru, la pret�ul de 55 €�/mp, conform 
procesului verbal de negociere a pret�ului de vânzare-cumpa�rare, anexat care face parte 
integranta� din prezenta hota�râre. 

Art. 2. Se însa�rcineaza� Primarul municipiului Tîrgu Mures� sa� efectueze 
demersurile legale pentru achizit�ionarea terenului prin contract de vânzare-cumpa�rare 
autentic cu evident�ierea corespunza�toare în cartea funciara�. 

Art. 3. Se aproba� extinderea Cimitirului Municipal Livezeni cu suprafat�a de 2877 
mp teren adiacent Cimitirului Municipal Livezeni, numai urmare a identifica�rii unei 
surse suplimentare de venit. 
           Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hota�râri se 
încredint�eaza� Serviciul Public de Utilita�t�i Municipale. 
 
 

        Pres�edinte de s�edint�a� 
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Secretarul Municipiului Tîrgu Mures� 
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