
 

 

 

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.  290 

din  30  septembrie  2021 
 

privind aprobarea vânzării directe a diferenței de teren de 13 mp aflat în proprietatea privată a 

Municipiului Târgu Mureș, teren situat  pe str. Mihai Viteazu nr. 27/A 

 

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

 Având în vedere: 

a) Referatul de aprobare nr. 61.030/I.D.2 din 30.08.2021 inițiat de Primar prin Direcția 

economică - Biroul concesionări, închirieri și vânzări privind aprobarea vânzării directe a diferenței de 

teren de 13 mp aflat în proprietatea privată a Municipiului Târgu Mureș, teren situat pe str. Mihai 

Viteazu nr. 27/A; 

b) Raportul compartimentelor de specialitate din cadrul executivului: Serviciul juridic, 

contencios admnistrativ, Serviciul Public Administrația Domeniului Public și Direcția Arhitect Șef; 

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

În conformitate cu prevederile: 

 art. 364 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Hotărârea de Consiliu Local nr. 338 din 28.11.2019 privind aprobarea vânzării directe 

a unor categorii de terenuri aflate în domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș; 

 art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” şi ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

             Art.1. Se aprobă vânzarea directă a diferenței de teren de 13 mp aflat în proprietatea privată a 

Municipiului Târgu Mureș, teren situat pe str. Mihai Viteazu nr. 27/A, identificat în C.F. nr. 123362 

Târgu Mureș, către Mucenic Cristian în calitate de coproprietar. 

 Art.2. Prețul de vânzare al terenului este de 1.964,69 euro (TVA inclus) conform Hotărârii de 

Consiliu Local nr. 338 din 28.11.2019. 

Art.3. Predarea-primirea terenului se face prin proces-verbal în termen de maximum 30 de zile 

de la data încasării prețului, termen în care se va încheia și contractul de vânzare-cumpărare în formă 

autentică. 

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

Municipiului Târgu Mureș prin Direcţia economică – Biroul concesionări, închirieri și vânzări, 

Serviciul Public Administrația Domeniului Public și Direcția Arhitect Șef. 

Art.5. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. 1 lit. c, ale art. 255 din OUG nr. 57/2019 

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

administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea 

controlului de legalitate.  

Art. 6.  Prezenta hotărâre se comunică:  

- Direcției economice 

- Serviciului Public Administrația Domeniului Public 

- Direcției Arhitect Șef. 

 

                                                                                                           Președinte de ședință, 

                                                                                                         Kelemen Attila-Márton 

                              Contrasemnează, 

  Secretarul  General al  Municipiului  Târgu Mureș, 

                           Bâta Anca Voichița     

 
(Hotărârea a fost adoptată  cu  18  voturi  „pentru”)  

      


