
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL UNGHENI 

547605, Ungheni, nr. 357                             tel/fax:0265-328.112; 328.212,  

e-mail: secretar@primariaungheni.ro 

 

HOTĂRÂREA NR. 17 

Din 31 martie 2015 

 

privind aprobarea Regulamentului – cadru privind regimul concesionării bunurilor 

imobile din domeniul public si privat a Oraşului Ungheni   si a procedurii administrative 

de iniţiere a concesionării  

  

Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 31 martie 

2015, 

  Având în vedere Referatul de aprobare a Primarului Oraşului Ungheni nr.1734 din 

24.03.2015,  privind aprobarea  Regulamentului – cadru privind regimul concesionării bunurilor 

imobile din  domeniul public şi privat a Oraşului Ungheni şi a procedurii administrative de 

iniţiere a concesionării, precum si  Raportul de specialitate nr.1735 din 24.03.2015 întocmit de 

Platon Mihail, şef serviciu administraţie publică din cadrul Primăriei Oraşului Ungheni ,  

            Văzând proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Ungheni şi avizat favorabil de 

cele trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Ungheni, 

 Având baza legală: 

   -OUG nr.54/2006, actualizată, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 

proprietate publică. 

-Legea nr.50/1991, republicată, actualizată, privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii. 

-Legea nr.215/2001, republicată, actualizată, a administraţiei publice locale. 

-HG 168/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr 54/2006 

privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică. 

-Legea nr.213/1998, actualizată, privind bunurile proprietate publică şi regimul juridic al 

acesteia. 

-HG nr.884/2004, actualizată, privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete 

medicale. 



-OG nr.124/1998, republicată, actualizată, privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor 

medicale. 

-OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea  şi exploatarea pajiştilor permanente şi 

pentru modificarea  şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

-HG nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 

OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea  şi exploatarea pajiştilor permanente şi 

pentru modificarea  şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991. 

-Ordinul comun al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei  Publice nr.407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de 

concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al 

comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor. 

-HG nr. 78/2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea  şi exploatarea pajiştilor 

permanente şi pentru modificarea  şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, aprobate 

prin HG nr.1064/2013. 

-OMFP 946/2005, pentru aprobarea Codului controlului intern managerial, cuprizând 

standardele de control intern managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor 

de control managerial, modificat, republicat. 

    În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c şi d, alin. (4), lit. a, d şi e, art. 45, alin. (3) şi 

art. 115, alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art.1 Se aprobă Regulamentul-cadru privind regimul concesionării bunurilor imobile din 

domeniul public si privat a oraşului Ungheni, conform anexei nr.1 si Procedura administrativă de 

iniţiere a concesionării, conform anexei nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

            Art.2 Se mandatează Primarul Oraşului Ungheni- prin Serviciile de specialitate - cu 

punerea în aplicare a “Regulamentului-cadru privind regimul concesionării bunurilor imobile din 

domeniul public si privat a oraşului Ungheni ”. 

          Art.3 Prezenta hotărâre se comunică: 



                    -     Institutiei Prefectului Judetului Mures,  

- Primarului orasului Ungheni, judetul Mures, 

  -     Serviciilor de specialitate 

                      -    Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni. 

 

Adoptata in Ungheni, la data de 31 martie 2015 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ 

       CHIRILĂ OTILIA                                              p. SECRETAR  PLATON MIHAIL 

  ________________________                                  ________________________ 

 


