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HOTĂRÂREA NR. 48 

Din 29 august 2014 

 

Privind aprobarea vânzării unor parcele de teren în suprafaţă de 428,00 mp, 

respectiv 5490,00 mp din perimetrul Parcului Industrial Mureş, Vidrasău, oraș Ungheni, 

către S.C.MONT ROSE S.R.L. 

 

Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 29 august 

2014, 

Având în vedere Expunerea de motive Nr.5386/25.08.2014 întocmită de primarul 

oraşului Ungheni, raportul de specialitate nr. 5387/25.08.2014 întocmit de ing. Platon Mihail, 

consilier I şi raportul de specialitate nr. 5388/25.08.2014  întocmit de Serviciul financiar-

contabil, 

Urmare cererii S.C. MONT ROSE S.R.L. înregistrată la Primăria oraşului Ungheni sub 

nr. 7573/18.12.2013, 

Luând în considerare adresele S.C. PARC INDUSTRIAL MUREŞ S.A. nr. 

415/13.08.2014, înregistrată la Primăria oraşului Ungheni sub nr. 5178/13.08.2014, adresa 

Consiliului Judeţean Mureş nr 14335/22.08.2014, înregistrată la Primăria oraşului Ungheni sub 

nr. 5356/22.08.2014, 

În conformitate cu: 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al oraşului Ungheni nr. 24/31.05.2006,  

- prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,  

- prevederile art. 555, alin. (1) din Codul civil republicat, 

- prevederile art. 121, alin. (2), art. 123, alin. (1) şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 



În temeiul art. 36, alin (2), lit. „c”, alin. (5), lit. „b”, art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. 

„b” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea către S.C. MONT ROSE S.R.L. a terenului situat în Parcul 

Industrial Mureş, în suprafaţă de 428,00 mp, teren evidenţiat în C.F. cu nr. 3553/N/Ungheni, nr. 

cadastral 1508, respectiv de 5490,00 mp evidenţiat în C.F. cu nr. 3362/N/Ungheni, cu nr. 

cadastral 1304, în condiţiile respectării profilului de activitate al parcului. 

Art. 2 Preţul de vânzare al terenului este cel stabilit prin Hotărârea Consiliului Local  al 

oraşului Ungheni nr. 24/31.05.2006, în urma întocmirii unui raport de evaluare însuşit de 

membrii Consiliului Local Ungheni. 

Art. 3 Se împuternicește domnul Prodan Victor, primarul oraşului Ungheni, cetăţean român, 

născut la data de 01.07.1974 la Tîrgu Mureş, domiciliat în oraşul Ungheni, nr. 67 bl. B sc. 1 ap. 

2, posesor al C.I. seria MS, nr. 548611, eliberată de SPCLEP Tg. Mureş la data de 01.02.2010, să 

semneze contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică. 

      Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituției Prefectului - județul Mures, 

- Primarului orasului Ungheni, judetul Mures, 

- Viceprimarului orașului Ungheni, județul Mureș, 

- Serviciului financiar contabil din cadrul Primariei orasului Ungheni, 

- S.C. Monte Rose S.R.L. 

                      -    Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni. 

 

                                         

Adoptata in Ungheni, la data de 29 august 2014 

 



PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ          CONTRASEMNEAZĂ p.SECRETAR   

NYARADI  IOAN                                                        PLATON MIHAIL 

  ________________________                                  ________________________ 

 


