
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 
PRIMAR 
 
 
 
                                                         C O N V O C A T O R 
 

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.1315/2011; 
Se convoacă consiliul local al municipiului Târnăveni în şedinţa extraordinară în 

data de 04.03.2011, orele 12.00, la sediul consiliului local, cu următoarea: 
 
 

O R D I N E     D E       Z I: 
 

1. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 15/2001. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Târnăveni la 

„Programul de stimulare a innoirii Parcului auto naţional 2011”. 
3. Proiect de hotărâre privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor 

asimilate investiţiilor pe anul 2011. 
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general centralizat al 

Municipiului Târnăveni pe anul 2011. 
5. Proiect de hotărâre privind desfiinţarea posturilor de asistenţi personali ai 

persoanelor cu handicap grav din cadrul Compartimentului Asistenţi Persoane cu 
Handicap. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unităţii adiministrativ teritoriale la 
Asociaţia de Dezvoltare intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ. 

7. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a apartamentului nr. 
12, din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 1A. 

 
 
                                                                                

        P R I M A R  
                       ing.Matei Alexandru Adrian 
 
 

                           Târnăveni 
                          01.03.2011 
 
 
Antonya Mihail 
Bercea Ioan 
Bota Claudia 
Chindriş Ovidiu 
Cimpoca Alin  
Ciulea Pavel             
Coroş Ioan 

Fodor Alexandru Iosif 
Gheţiu Radu Mihail 
Incze Csaba Ştefan  
Klein Robert 
Megheşan Nicolae Sorin 
Muntean Ioan 
Pop Ioan Constantin 

Popa Octavian 
Suciu Ioan 
Szabo Albert 
Szabo Silvia 
Şerban Maria 
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ROMÂNIA                                    Aprobat, 
JUDEŢUL  MUREŞ                            Primar 
MUNICIPIUL  TÂRNĂVENI        ing. Alexandru Adrian Matei 
PRIMĂRIA       
 
 
 
Nr.  4103/ 1.03.2011 
 
 
 

REFERAT 
privind atribuirea in folosinta gratuita a apartamentului nr. 12, str. 

Nicolae Balcescu, nr. 1A 
 

  
 
Tinand cont de problemele tot mai grave cu care se confrunta 

Municipiul Tarnaveni in ceea ce priveste siguranta cetatenilor si a 
proprietatilor acestora, precum si a domeniului public si privat ale Municipiului 
Tarnaveni este absolut necesara sporirea si intarirea efectivelor specializate 
in paza, apararea si interventia rapida. 

In acest scop au avut loc discutii cu reprezentantii Jandarmeriei 
Romane care, dupa cum se stie, nu mai au un sediu pe teritoriul Municipiului 
Tarnaveni, astfel incat, activitatea si interventiile lor se desfasoara cu 
greutate. Din aceste discutii a reiesit ca bugetul redus al Jandarmeriei nu 
permite achizitionarea unui imobil, ci doar amenajarea unuia existent. 
Apartamentul nr. 12, str. Nicolae Balcescu, nr. 1, proprietatea Municipiului 
Tarnaveni, cu 2 camere, in suprafata totala de 48,9 mp, se preteaza la 
aceasta intrebuintare. 

Conform Legii nr. 213/ 1998 privind proprietatea publica si regimul 
juridic al acesteia, art. 17, unitatile administrativ teritoriale pot da imobile din 
patrimoniul lor, in folosinta gratuita, pe termen limitat, persoanelor juridice 
fara scop lucrativ care desfasoara activitate de utilitate publica. 

Avand in vedere cele de mai sus, propun Consiliului Local sa aprobe 
atribuirea in folosinta gratuita Jandarmeriei Romane, pe o perioada de 10 ani, 
a acestui apartament. 

 
Întocmit, 

              Director tehnic  
       ing. Celestin Beleanu                                      

 
 
 
 
                                                                                                                                                               















R O M Â N I A 
JUDEŢUL MURES 
MUNICIPIUL TARNAVENI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

 
HOTARAREA NR.  

 
 

Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta din 04 martie 2009; 
VAzând adresa nr. 4103/01.03.2011, a Asociatiei Proprietarilor de 

Teren „DEGANA, privind aderarea municipiului Tarnaveni cu suprafata de 252 
ha pe care o detine in proprietate, in vederea atribuirii dreptului de 
gestionare a faunei cinegetice. 

In temeiul Legii nr. 407/2006. 
Avand în vedere prevederile Legii nr. 213/1998. 
În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind 

administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 
 

HOTARASTE 

 

Art.1 Se aproba aderarea municipiului Tarnaveni cu suprafata de 252 Ha, pe 

care o detine in proprietate, la „Asociatia Proprietarilor de Teren DEGANA”. 

Art.2 Se aproba Actul constitutiv si Statutul „Asociatiei Proprietarilor de Teren 

DEGANA”. 

Art. 3 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza primarul municipiului 

Tarnaveni. 

 

  

 

 
 




















































