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HOTĂRÂREA NR. 16 

Din 22 martie 2016 

 

privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul ce aparţine domeniului 

public al oraşului Ungheni  în suprafaţă de 64,50mp situat în oraşul Ungheni, nr.110, 

     jud. Mureş( în incinta Căminului Cultural Ungheni), Inspectoratului de Poliţie Judeţean 

Mureş 

 
 

Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 22 martie 

2016, 

           Având în vedere cererea Inspectoratului de Poliție Județean Mureș nr. 223423/24.02.2016, 

înregistrat la Primăria orașului Ungheni sub nr. 1463/04.03.2016, referatul de aprobare nr. 1704 

din 15.03.2016, întocmit de primarul oraşului Ungheni, Prodan Victor şi raportul de specialitate 

nr. 1705 din 15.03.2016, al  Serviciului financiar - contabilitate, 

 Vazand proiectul de hotărâre propus de primarul oraşului Ungheni și avizat favorabil de 

cele trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Ungheni 

În conformitate cu prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia  

publică  locală,  republicată, cu modificările şi completările  ulterioare, art.3, alin (1) din Legea 

nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare şi a art. 874 (1) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil; 

Luând în considerare Anexa nr. 89 la H.G. nr. 964/2002 privind atestarea domeniului 

public al județului Mureș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Mureș 

(poziția 71), 

  În temeiul  art. 36, alin. (1) şi alin.(2), lit.(c) şi a art.45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 

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

          

 



HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1  Se aprobă darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 1 an  a  unui spaţiu în 

suprafaţă de 64,50 mp, situat în oraşul Ungheni, nr.110, jud. Mureş( în incinta Căminului 

Cultural Ungheni), aflat în proprietatea publică a oraşului Ungheni. 

            Art.2  Cotă parte din utilităţi va fi suportată de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean 

Mureş, în funcţie de suprafaţa spaţiului care le este dată în folosinţă gratuită. 

 Art.3  Spaţiul va fi dat în folosinţă gratuită prin protocol de predare- primire încheiat 

între oraşul Ungheni şi beneficiar. 

           Art. 4  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituției Prefectului - județul Mures, 

- Primarului orasului Ungheni, judetul Mures, 

- Serviciului financiar-contabil, 

- Inspectoratului de Poliție Județean Mureș. 

 

 

 

Adoptata in Ungheni, la data de 22 martie 2016 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ 

       FECHETE IOAN                                             SECRETAR COVRIG DANIELA 

  ________________________                                  ________________________ 

 


