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EXPUNERE DE MOTIVE
privind achiziţionarea în proprietatea Municipiului Tîrgu-Mureş a terenurilor şi

dotărilor aferente situate în Tîrgu-Mureş str. Insulei nr. 1 

Prin adresa  înregistrată la instituţia noastră cu nr. 43.07.08.2015 depusă de
SC Drill Invest SA, se prezintă o oferta de vânzare a Bazei sportive Forza, situată
pe str. Insulei nr.1, Tîrgu Mureş. 

Baza sportivă se întinde pe o suprafaţă de 11.884 mp şi cuprinde:
- 6 terenuri de tenis de câmp acoperite cu zgură, dintre care două terenuri sunt

dotate cu o instalaţie  de iluminat  pentru practicarea sportului  pe timp de
noapte,

- balon presostatic, care permite practicarea tenisului de câmp pe timpul iernii,
- sală de fitness dispusă pe două nivele şi dotată cu aparate de top,
- saună,  solar,  bar  de  zi,  parcare  privată,  vestiare,  duşuri,  echipament

supraveghere video, sistem alarmare efracţie.
Preţul  de  vânzare  solicitat  de  societate  pentru  toate  activele  este  de

1.600.000 Euro, fără TVA. În urma ofertei depuse, s-a realizat o evaluare şi de
către evaluatorul instituţiei, care este de 926.535 Euro, fără TVA.

Având în vedere cele de mai sus menţionate, supunem aprobării Consiliului
Local proiectul de hotărâre anexat.
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ROMANIA PROIECT
JUDETUL MURES         
CONSILIUL MUNICIPAL TIRGU MURES

HOTĂRÂREA 
nr._________ din ____________________ 2015

privind achiziţionarea în proprietatea Municipiului Tîrgu-Mureş a terenurilor şi dotărilor aferente
situate în Tîrgu-Mureş str. Insulei nr. 1 

Consiliul Local al Municipiului Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,
Văzând Expunerea de motive nr. 45084 din  19.08.2015 a Primarului municipiului Tîrgu-Mureş
prin  Directia  Economică,  Serviciul  concesionări,  închirieri,  vânzări  şi  respectarea  disciplinei
contractuale,  privind  achiziţionarea  în  proprietatea  Municipiului  Tîrgu-Mureş a  terenurilor  şi
dotărilor aferente situate în Tîrgu-Mureş str. Insulei nr. 1 

Având în vedere prevederile art.36 alin.(4) lit. (e) şi art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit.
b şi art. 123 alin. (1) din Legea 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală,

Hotărăşte:

Art.1.  Se  aprobă  în  principiu  achiziţionarea  din  proprietatea  SC Drill  Invest  SA în
proprietatea publică a Municipiului Tîrgu-Mureş a imobilului situat pe str. Insulei nr. 1 compus
din construcţii şi terenuri aferente în suprafaţă de 11.884 mp, identificate în CF nr. 132939 nr.
top 5091/2, CF nr. 127814, nr. top 127814 şi respectiv CF nr. 127813, nr. top 127813 .

Art.2.  Comisia de negociere numită prin HCL nr. 18 din 30.08.2012, modificată prin
HCL  nr.  276  din  16.09.2014  şi  Dispoziţia  Primarului  nr.  2362  din  06.08.2014  va  efectua
negocierea preţului şi a condiţiilor de plată ale imobilului, urmând ca rezultatul negocierii să fie
supus aprobării Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mureş.  

Art.3.  Se aprobă ca toate costurile de achiziţie, precum şi cele  legate de autentificarea
contractului de vânzare-cumpărare şi transcrierea imobilului în Cartea Funciară să fie suportate
din bugetul local.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează dl.
Primar dr.Dorin Florea, Direcţia Economică prin Serviciul de concesionări, închirieri, vânzări şi
respectarea disciplinei contractuale,  Administraţia Domeniului Public şi comisia desemnată la
art.2.
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