
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. 236 
 din 28 mai 2009 

 
privind reamplasarea s�i schimbarea activita�t�ii construct�iei existente proprietatea  

DANCIU ALEXANDRU MARCEL 
 
 

Consiliul local municipal Tîrgu Mures�, întrunit în s�edint�a ordinara� de lucru, 
 
 Va�zând Expunerea de motive nr. _______ din _______________ 2009 a Primarului 
municipiului Tîrgu Mures�, prin Administrat�ia Complexului de Agrement s�i Sport „Mures�ul” 
privind  reamplasarea s�i schimbarea activita�t�ii construct�iei existente proprietatea DANCIU 
ALEXANDRU MARCEL, 
 Având în vedere prevederile Hota�rârii Consiliului Local nr. 110 din 29 mai 2003, 
privind modul de concesionare a terenurilor din C.A.S.M., cu modifica�rile s�i completa�rile 
ulterioare din Hota�rârea Consiliului Local nr.68 din 28 februarie 2008,  
 În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c”,  alin. (4), lit. „c”, alin. (5) lit. 
„a“ s�i 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� reamplasarea construct�iei existente proprietatea d-lui Danciu 
Alexandru Marcel, în suprafat�a� de 23 mp., concesionat, de pe amplasamentul actual identificat 
în schit�a� anexa nr.1, într-un alt amplasament identificat în schit�a anexa� nr. 2, care face parte 
integranta� din prezenta hota�râre.  
 Art. 2. Se aproba� schimbarea activita�t�ii din cabana� de odihna� pentru desfa�s�urarea 
activita�t�ii de alimentat�ie publica�. 
 Art. 3. Redevent�a stabilita� potrivit H.C.L. nr. 110/29.05.2003 este de 322 euro/an. 
 Art. 4. Prezenta hota�râre intra� în vigopare sub condit�ia ceda�rii ca�tre Municipiul Tîrgu 
Mures� a imobilului proprietatea coschimbas�ului din Complexul de agrement s�i sport 
“Mures�ul” printr-un act notarial autentic. 

Art. 5. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hota�râri se încredint�eaza 
Primarul Municipiului Tîrgu Mures� - dr. Dorin Florea s�i Direct�ia Economica�  prin Serviciul 
concesiona�ri, închirieri, vânza�ri s�i respectarea disciplinei contractuale s�i Administrat�ia 
Complexului de Agrement s�i Sport « Mures�ul ».       
    
 

     Pres�edinte de s�edint�a� 
                                                                          dr. ing. Kolozsvári Zoltán Csaba 

     Contrasemneaza�                        
Secretarul Municipiului Tîrgu Mures� 
                  Maria Cioban      


