
 

   

 

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.  339 

din  28  octombrie  2021 
 

privind propunerea de schimbare a destinației  imobilului situat în Târgu Mureș str. Gh Doja 

nr.250, înscris în cartea funciară nr.130476 Târgu Mureș, nr.crt.A1.1, nr.cadastral 130476-C1, Târgu 

Mureș, fostul Liceu Tehnologic- Emil A. Dandea din Târgu Mureş, din unitate de învățământ în 

sediu necesar desfășurării activității unor instituții publice aflate în subordinea Consiliului Local 

 

Consiliul local municipal Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

 Având în vedere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre înregistrat sub nr.68315 din 

27.08.2021 inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcţia Şcoli, privind propunerea de 

schimbarea a destinației a imobilului situat în Târgu Mureș str. Gh Doja nr.250, înscris în cartea 

funciară nr.130476 Târgu Mureș, nr.crt.A1.1, nr.cadastral 130476-C1, Târgu Mureș, fostul Liceu 

Tehnologic- Emil A. Dandea din Târgu Mureş, din unitate de învățământ în sediu necesar desfășurării 

activității unor instituții publice aflate în subordinea Consiliului Local, 

  Văzând Raportul Direcţiei Juridice, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică Locală 

nr. 75.203/20.10.2021, precum şi Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al 

municipiului Târgu Mureş, 

  Tinând cont de prevederile: 

 Art. 80-81 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative cu modificările şi completările ulterioare 

 Art. 2, art.9 si art.10 din Ordinul MEC nr.5819/2016, privind aprobarea procedurii de elaborare a 

avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 Art.112, alin.6 si următoarele din Legea nr.1/2011 – Legea Educației naționale cu modificările și 

completările ulterioare  

 Art. 108 alin.1 din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ cu modificările și completările 

ulterioare 

În temeiul prevederilor art.129, alin.1, alin. 4  lit.”e”, alin.(7) lit.r,  art.139 alin.1, alin.(3) lit.g, 

art.196, alin.(1) lit.a, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările 

ulterioare ,  

 

 

H o t ă r ă ş t e : 

  

 Art. 1. Se aproba schimbarea de destinație a imobilului situat în Târgu Mureș str. Gh Doja 

nr.250, înscris în cartea funciară nr.130476 Târgu Mureș, nr.crt.A1.1, nr.cadastral 130476-C1, Târgu 

Mureș, fostul Liceu Tehnologic- Emil A. Dandea din Târgu Mureş, din unitate de învățământ în 

sediu necesar desfășurării activității unor instituții publice aflate în subordinea Consiliului Local. 



 Art. 2. Se aprobă intocmirea documentației aferente necesare emiterii avizului conform de către 

Ministerul Educației si Cercetării. 

 Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Executivul 

Municipiului Târgu Mureş, prin Direcţia Şcoli, Administratia Domeniului Public, Direcția tehnică și   

Direcţia Economică 

 Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c, art.255 din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ şi ale art.3, alin.1 din Legea nr.554/2004 Legea contenciosului administrativ, 

prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş, pentru exercitarea controlului de legalitate. 

 Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică: 

-Directiei Școli 

- Direcției Economice 

- Direcției tehnice 

- Administratiei Domeniului Public  

- Inspectoratului Scolar Judetean Mureș. 

      

 

 

                                                                                                                                                            

Președinte de ședință, 

                                                                                                                       Kelemen Attila-Márton 

                              

                             Contrasemnează, 

  Secretarul  General al  Municipiului  Târgu Mureș, 

                           Bâta Anca Voichița     

 

 

 

 

 

 
(Hotărârea  a fost adoptată  cu  19  voturi  „pentru” şi 1 vot “abţinere”)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


