
     

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  TÂRGU MUREŞ 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 112 

din   18  iunie  2020 

 
pentru închirierea  prin licitație publică, a unui număr de 21  locații aparținând 

domeniului public al municipiului Târgu Mureș, destinate amplasării de construcţii 

provizorii, tip chiosc, tonetă sau rulotă pentru activități comerciale la Platoul Cornești, 

aprobarea documentației de atribuire, aprobarea componenței comisiei de evaluare şi 

membrii supleanti 

 

 

Consiliul local al municipiului Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

Având în vedere:  

a) Referatul de aprobare nr.91094 din 14.05.2020 iniţiat de Primar prin Serviciul Public de 

Utilități Municipale, privind pentru închirierea  prin licitație publică, a unui număr de 35  locații 

aparținând domeniului public al municipiului Târgu Mureș, destinate amplasării de construcţii 

provizorii, tip chiosc, tonetă sau rulotă pentru activități comerciale la Platoul Cornești, aprobarea 

documentației de atribuire, aprobarea componenței comisiei de evaluare şi membrii supleanti,   

b) Avizele favorabile ale Compartimentelor de specialitate  

c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureş 

Luând în considerare amendamentele formulate în plenul şedinţei Consiliului local, 

 În conformitate cu prevederile : 

 art. 28, alin. (2) și alin.(3), lit.c) din Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii 

 Anexei nr.1, pct.4, lit.”f” din Legea nr.46/2008-Codul silvic 

 Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, 

 art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) și alin. (4), lit. c), a art.139, alin. (3), lit. c) și lit. g), a 

art. 196, alin. (1), lit. a) și a art. 243, alin. (1), lit. a), precum și ale art.333-348 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art.1. Închirierea  prin licitație publică, a unui număr de 21  locații, pe aleea în sensul de 

mers înspre Grădina Zoologică, aparținând domeniului public al municipiului Târgu Mureș, 

destinate amplasării de construcţii provizorii, tip chiosc, tonetă sau rulotă pentru activități 

comerciale la Platoul Cornești, prezentate în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Se abrobă documentația de atribuire, alcătuită din:  

(1) Caietul de sarcini, prezentat în Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

(2) Fișa de date a procedurii de licitație, prezentată în Anexa nr. 3, parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 (3) Modelul Contractului de închiriere, prezentat în Anexa nr. 4, parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

(4) Formularele și modelul documentelor necesare licitației publice, prezentate în Anexa 

nr. 5, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 



 

Art.3. Se aprobă constituirea comisiei de evaluare, în următoarea componență:  

1.  Moldovan Călin  (Consilier local – Președinte) 

2.  Peti  Andrei (Consilier local - membru) 

3. ___________________________________ (reprezentant ANAF - membru) 

4. Măceșanu Virgil (reprezentant SPUM - membru) 

5. Murariu Camelia (reprezentant Biroul concesiuni, închirieri și vânzări - secretar)  

Membrii supleanti: 

1. ___________________________________ (Consilier local – Președinte) 

2. ____________________________________ (Consilier local - membru) 

3. Coroian Adrian (reprezentant SPUM - membru) 

4. Ioraș Simona (reprezentant Biroul concesiuni, închirieri și vânzări - secretar) 

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Târgu Mureş prin  Serviciul Public de Utilități Municipale, Direcția 

Economică şi Direcția Arhitect șef. 

Art.5.  În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, 

privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş 

pentru exercitarea controlului de legalitate.  

 

 
 

                                                                                                                                Preşedinte de şedinţă, 

                       Contrasemnează,                                                             Bakos  Levente Attila 

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureş 

             Director executiv D.J.C.A.A.P.L.                                                     

                Buculei Dianora – Monica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


