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H O T A� R Â R E A    nr. 64 
Din 26 februarie 2009  

 
privind concesionarea directa� ca�tre Feier Ioan s�i sot�ia Feier Ileana Monica  

a terenului  în suprafat�a� de 12,31 mp apart�inând Municipiului Tîrgu Mures� 
 
 

 Consiliul local municipal Tîrgu Mures�, întâlnit în s�edint�a ordinara� de lucru, 
 
 Va�zând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures� nr. 265 
din 16.02.2009, referitoare la aprobarea concesiona�rii directe ca�tre Feier Ioan s�i 
sot�ia Ileana Monica, a terenului în suprafat�a� de 12,31 mp, situat în str. Cutezant�ei 
nr. 33/2. 

Având în vedere prevederile art. 15, lit. „e” din Legea nr. 50/1991 cu 
modifica�rile s�i completa�rile ulterioare care permite concesionarea directa� fa�ra� 
organizarea de licitat�ie s�i ale art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administrat�ia publica� locala�, republicata�, 
 În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “a”, art. 45, 
alin. (3) 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� concesionarea directa� pe o perioada� de 49 de ani ca�tre 

Feier Ioan s�i sot�ia Ileana Monica a terenului în suprafata� de 12,31 mp din cel aflat 
în proprietatea municipiului Tîrgu Mures�, situat în str. Cutezant�ei nr. 33/2, 
identificat prin  C.F. nr. 46337, nr top 3511/311 în vederea extinderii accesului la 
salonul de coafura�, în aliniamentul balcoanelor superioare s�i fa�ra� afectarea zonelor 
verzi. 

 
Art. 2. Redevent�a stabilita� potrivit Fis�ei tehnice de evaluare a terenului, fa�ra� 

TVA, este de 242 Euro/an. 
 
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hota�râri se 

încredint�eaza� Primarul municipiului Tîrgu Mures� – dr. Dorin Florea prin Direct�ia 
Economica� - Serviciul de concesiona�ri, închirieri, vânza�ri s�i respectarea disciplinei 
contractuale. 
   
   

                           Pres�edinte de s�edint�a� 
               ing. Törzsök Sándor László       
                  Contrasemneaza� 
  Secretarul Municipiului Tîrgu Mures�  
                    Maria Cioban                         


