
                                                                                                                

 

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. 252 

din 13 august 2021 

 
 privind dezmembrarea imobilului situat pe str. Milcovului  nr. 1-5 identificat în  

CF nr. 131652 Târgu Mureş, în suprafaţă de 23778 mp 

 

 

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în şedinţă extraordinară de lucru, 

 

Având în vedere: 

a) Referatul de aprobare nr.54053/6482/27.07.2021, iniţiat de Primar prin Serviciul Public 

Administraţia Domeniului Public, Biroul Juridic, privind dezmembrarea imobilului situat pe str. 

Milcovului  nr. 1-5 identificat în CF nr. 131652 Târgu Mureş, în suprafaţă de 23778 mp, 

b) Raportul de specialitate nr. 54.680 din data de 30.07.2021 al Direcţiei Juridice, 

Contencios Administrativ şi Administraţie Publică Locală. 

 

În conformitate cu prevederile:  

  art. 879 alin. (1), alin. (2), alin. (5 ) din Codul Civil,  

  art. 132 alin.(1) din Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, 

recepție şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, 

  art. 80-81 din Legea nr. 24/27.03.2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative. 

 În temeiul  prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. „c”, alin. (14), ale art. 139, alin. 

(1), 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 ş t e: 
 

   Art. 1. Se aprobă dezmembrarea  imobilului situat pe str. Milcovului  nr. 1-5 identificat în 

CF nr. 131652 Târgu Mureş, în suprafaţă de 23778 mp astfel: 

- imobil identificat în CF nr. 142154 Târgu Mureş, în suprafaţă de 17890 mp; 

- imobil identificat în CF nr. 142155 Târgu Mureş, în suprafaţă de 5888 mp. 

 

 Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Târgu Mureş, prin Serviciul Public Administraţia Domeniului Public. 

 

Art. 3. 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. 

 

  Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Public Administraţia Domeniului Public  

 

                                                                                                               Preşedinte de şedinţă, 

                                                                                                               Portik Vilmos-László 

                                  Contrasemnează,    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                               Bâta Anca Voichița 

 

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


