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

H O T A� R Â R E A    nr. 193 
din 30 aprilie 2009 

 
privind modificarea Hota�rârii Consiliului local nr. 46/2006 respectiv transmiterea, în principiu, din 
proprietatea Statului român s�i administrarea Ministerului Apa�ra�rii Nat�ionale în domeniul public al 

municipiului Tîrgu Mures�, a unui teren în suprafat�a� de 3,45 ha, denumit „Drumul tanchis�tilor” 
 

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

Va�zând Expunerea de motive nr. ___________/ADP/VII din ________________ 
2009 prezentata de Administrat�ia Domeniului Public – Biroul juridic,  privind modificarea 
Hota�rârii Consiliului local municipal nr. 46/2006 respectiv transmiterea, în principiu, din 
proprietatea Statului român s�i administrarea Ministerului Apa�ra�rii Nat�ional în domeniul 
public al municipiului Tîrgu Mures s�i administrarea Consiliului local municipal, a unui teren 
în suprafat�a� de 3,45 ha, denumit „Drumul tanchis�tilor”, din municipiul Tîrgu Mures, 

Conform prevederilor art. 9, alin. (1) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea 
publica� s�i regimul juridic al acesteia, 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1) s�i (2), lit. „b”, 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 modifica� art. 1 al Hota�rârii Consiliului local municipal nr. 46/2006, acesta 
urmând a avea urma�torul cuprins: „Se aproba� transmiterea, din proprietatea Statului 
român s�i administrarea Ministerului Apa�ra�rii Nat�ionale în domeniul public al 
municipiului Tîrgu Mures s�i administrarea Consiliului local municipal a unui teren în 
suprafat�a� de 3,45 ha, denumit „Drumul tanchis�tilor”, din municipiul Tîrgu Mures situat 
între zona limitrofa� Corunca, Calea Sighis�oarei – lânga� Valea Rece, identificat în anexa 
care face parte integranta din prezenta hota�râre, în vederea dezvolta�rii infrastructurii 
oras�ului.” 

Art. 2. Se aproba� pa�strarea dreptului de servitute de trecere al Ministerului Apa�ra�rii 
Nat�ionale, pe imobilul de la art.1. 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hota�râri, se încredint�eaza� 
Primarului municipiului Tîrgu Mures� – dr. Dorin Florea prin Administrat�ia Domeniului 
Public. 
 
 

Pres�edinte de s�edint�a� 
                ing. Maior Sergiu Claudiu 
 
                  Contrasemneaza�  
  Secretarul Municipiului Tîrgu Mures�  
                    Maria Cioban                 


