ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA GĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT 2

HOTĂRÂREA NR. ____/26.04.2018
privind transmiterea în favoarea Județului Mureș a dreptului de folosință cu titlu
gratuit asupra unui teren aflat în proprietatea comunei Gănești
Consiliul Local al comunei Gănești, județul Mureș, întrunit în ședința ordinară din
data de 26.04.2018;
Având în vedere Expunerea de motive nr. 1737/2018, a Primarului comunei Gănești,
Raportul de specialitate nr. 1736/2018 al viceprimarului com. Ganesti;
Luând in considerare solicitarea Consiliului Județean Mureș nr.7182/2018, înregistrată
la Primăria Gănești sub nr.1720/2018;
Văzând proiectul de hotărâre propus de Primarul comunei Gănești și avizele
Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Gănești;
Având în vedere dispozițiile art. 2146 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind
Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare,
Tinand cont de: Prevederile Legii nr.24/2000 Republicata privind Normele de tehnica
Legislativa pentru elaborarea actelor normative;
- Prevederile OG nr.35/2002 privind Regulamentul cadru de organizare si functionare
a consiliilor locale;
- Prevederile art.7 alin
13 din Legea nr.52/2003 privind Transparenta decizionala în
administraţia publică,
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. „c”, alin. (5), lit. „a”, art.45, alin.(3), art. 123,alin.(1),
art. 124, din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:
Art.1. (1) Se aprobă transmiterea în favoarea UAT Județul Mureș a dreptului de folosință
cu titlu gratuit, în vederea implementării de către Județul Mureș a proiectului „Modernizarea
drumurilor județene DJ 151 B si DJ 142 Ungheni (DN 15)-Mica-Târnăveni (DN 14 A),
județul Mureș”, pentru construirea unui pod tehnologic pe drumul județean DJ 142 pe
perioada realizării lucrărilor la investiția de bază, pentru terenul prevăzut în anexă, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Transmiterea dreptului de folosință este condiționată de obligația beneficiarului
investiției ca la terminarea lucrărilor terenul să fie readus la starea și forma inițială de la
momentul predării.

Art.2. În scopul transmiterii dreptului de creanță în condițiile art. 2, se mandatează
Primarul Comunei Gănești să îndeplinească orice proceduri sau demersuri și să încheie
oricefel de acte juridice, cu respectarea prevederilor legale.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului - județul Mureș, Primarului
Comunei Gănești, Județului Mureș, Consiliului Județean Mureș, Serv. financiar contabilitate,
Ganesti și se afișează la sediul Primăriei Comunei Gănești.
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Anexă la HCL nr. ____/26.04.2018

Nr.

Suprafață

Elemente de identificare
UAT Gănești

1

335 mp

Sat. Gănești
Tarlaua: 27
Parcela: 4/1

