
              

 
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREŞ 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 116 

 

din  25 aprilie 2019 
 

 

privind acordarea unui termen  de mobilizare de 90 de zile, începând cu data de 

14.05.2019,  pentru efectuarea demersurilor necesare  în vederea preluării 

activității de gestionare directă a  parcărilor  publice din municipiul  Târgu 

Mureș de către S.C. Administrator Imobile și Pieţe S.R.L. 
 
 Consiliul local municipal Târgu Mures, întrunit în şedinta ordinară de lucru, 

 Având în vedere Expunerea de motive cu nr. 941/02.04.2019  privind acordarea unui 

termen de mobilizare de 90 de zile, începând cu data de 14.05.2019,  în vederea preluării  

administrării directe a parcărilor publice din municipiul Târgu Mureș de către   S.C. 

Administrator Imobile și Pieţe S.R.L.,  

 În baza HCL  nr. 93/28 martie 2019 privind gestionarea directă a  parcărilor publice 

 din municipiul Târgu Mureș de către S.C. Administrator Imobile și Pieţe S.R.L., 

 În conformitate cu prevederile art.7, al (3) din O.U.G. nr. 54/2006  privind regimul 

contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările 

ulterioare și prevederile cuprinse în H.G. nr. 168/2007 privind Normele metodologice de 

aplicare a O.U.G. nr. 54/2006  privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 

proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, 

 În temeiul art. 36 alin. (2), lit „a”, alin (3) lit. „b”, art. 45 alin. (1) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare, 

 

H  o  t  ă  r  ă  ş  t  e  : 
 

 Art.1. Se aprobă un termen de mobilizare de 90 de zile, începând cu data de 

14.05.2019,  pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea  preluării  activității 

de gestionare directă a  parcărilor  publice din municipiul  Târgu Mureș, de către S.C. 

Administrator Imobile și Piețe  S.R.L. 

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

administratorul unic al   S.C. Administrator Imobile și Pieţe S.R.L. 

Art.3 În conformitate cu prevederile art.19 alin.(1), lit. „e”, din Legea nr. 

340/2004, republicată, privind instituţia prefectului şi art. 3 alin.(1) din Legea nr. 

554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează 

Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea controlului de legalitate. 
 

 

 

                                                                                                                               Preşedinte de şedinţă 

                                         Bakos Levente Attila 
                        Contrasemnează,    

    p. Secretarul Municipiului Târgu Mureş      

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

                  Buculei Dianora Monica 
 


