
                                                                                      

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREŞ 

                                                                                                                              
 

H O T Ă R Â R E A   nr. 136 

din  29 aprilie 2022 
 

 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Târgu 

Mureş nr. 251 din 13 august 2021 privind mandatarea Unităţii Administrativ Teritoriale – 

Municipiul Târgu Mureş, prin Primar, să solicite transmiterea imobilului – teren şi 

construcţii situate în Aleea Carpaţi, nr. 57, identificate în C.F. nr. 137955, Târgu Mureş, de 

la Statul Român şi administrarea Ministerului Sportului prin Clubul Sportiv ”Mureşul” 

Târgu Mureş, în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş 

 

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

 

Având în vedere: 

 Referatul de aprobare nr. 22663/2753/23.03.2022 iniţiat de Primarul Municipiului 

Târgu Mureş prin Serviciul Public Administraţia Domeniului Public pentru modificarea şi 

completarea H.C.L. nr. 251 din 13 august 2021 privind mandatarea Unităţii Administrativ 

Teritoriale – Municipiul Târgu Mureş, prin Primar, să solicite transmiterea imobilului – teren şi 

construcţii situate în Aleea Carpaţi, nr. 57, identificate în C.F. nr. 137955, Târgu Mureş, de la 

Statul Român şi administrarea Ministerului Sportului prin Clubul Sportiv ”Mureşul” Târgu 

Mureş, în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş; 

 Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu 

Mureş; 

În conformitate cu prevederile: 

 H.G. nr. 1505/2008 privind înscrierea în domeniul public al statului şi în 

administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, prin Clubul Sportiv "Mureşul" Târgu Mureş, a unui 

teren, trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor imobile aflate în 

administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, prin Clubul Sportiv "Mureşul" Târgu Mureş, şi 



darea în folosinţă temporară a unui teren Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., pentru 

realizarea obiectivului de investiţii "Complex de nataţie"; 

 Adresei Ministerului Sportului nr. 3417/18.03.2022, înregistrată la Municipiul 

Târgu Mureş sub nr. 22.210/2719/23.03.2022; 

 

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g) art.196, 

alin.(1), lit. „a” şi art. 292 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

H o t ă r ă ş t e: 

 

Art. I. – Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr. 251 din 13 august 2021 privind 

mandatarea Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureş, prin Primar, să solicite 

transmiterea imobilului – teren şi construcţii situate în Aleea Carpaţi, nr. 57, identificate în C.F. nr. 

137955, Târgu Mureş, de la Statul Român şi administrarea Ministerului Sportului prin Clubul 

Sportiv ”Mureşul” Târgu Mureş în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş, după cum 

urmează: 

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

”Art. 1. Se aprobă solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al statului şi 

administrarea Ministerului Sportului prin Clubul Sportiv ”Mureşul” Târgu Mureş, în domeniul 

public al Municipiului Târgu Mureş şi în administrarea Consiliului local al municipiului Târgu 

Mureş, situat în Aleea Carpaţi nr. 57 Târgu Mureş, având elementele de identificare cuprinse în 

Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

2. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins: 

” Art. 1^1.  

(1) Municipiul Târgu Mureş, prin Consiliul local, se obligă să menţină destinaţia actuală a 

imobilului şi să asigure gratuitatea desfăşurării activităţilor specifice Ministerului Sportului, 

precum şi a unităţilor/instituţiilor din subordinea acesteia. 

(2) Ministerul Sportului poate verifica şi controla modul de folosire al imobilului în 

conformitate cu destinaţia acestuia. 

(3) Municipiul Târgu Mureş, prin Consiliul local, se obligă să întreţină şi să modernizeze 

din bugetul local imobilul transmis şi să-l menţină la standardele de calitate privind desfăşurarea 

activităţilor specifice. 



(4) Preluarea-predarea imobilului transmis se face pe bază de protocol încheiat între părţile 

interesate, la valoarea de inventar, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii 

Guvernului de transmitere. 

(5) În termen de 60 de zile de la preluarea imobilului, se va proceda la înscrierea în cartea 

funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea Municipiului Târgu Mureş.” 

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

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

Art. III. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. c) şi art. 255 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, precum şi ale Art. 3 alin.1 din Legea 554/2004 Legea 

contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului judeţului Mureş pentru 

exercitarea controlului de legalitate. 

Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Ministerului Sportului; 

- Serviciului Public Administraţia Domeniului Public. 

 

 

                                                                                                                Președinte de ședință, 

                                                                                                                 Papuc Sergiu Vasile  

 

 

 

 

                                Contrasemnează 

  Secretarul  General al  Municipiului  Târgu Mureș, 

                          Bâta Anca Voichița 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a  fost   adoptată  cu  19 voturi  „pentru”) 

 


