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HOTĂRÂREA NR.9 
din 30 ianuarie 2014 

privind prelungirea duratei de dare în folosinţă gratuită Serviciului de Ajutor 

Maltez în România, a unor spaţii din imobilul ce aparţine domeniului public 

judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, Str. Pavel Chinezu nr.8 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.24/23.01.2014 a Direcţiei Economice, precum şi avizul 

comisiilor de specialitate,  

Având în vedere prevederile art.124 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

Ţinând cont de prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

precum şi ale art.874 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c) şi art.97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

hotărăşte: 

 

Art.1. Se aprobă prelungirea cu un an a duratei de dare în folosinţă gratuită a spaţiului 

cu suprafaţa utilă de 251 mp, fosta hală de producţie din imobilul situat în Tîrgu Mureş, 

str. Pavel Chinezu nr.8, Serviciului de Ajutor Maltez în România - Sucursala Tîrgu Mureş, 

cu sediul în Tîrgu Mureş, str. Livezii nr.1/A, având cod fiscal 9139771 şi contul 

RO45BRDE270SV03087002700 deschis la Banca Română de Dezvoltare Tîrgu Mureş, 

pentru depozitarea donaţiilor, în special mobilier şi îmbrăcăminte, destinate 

persoanelor nevoiaşe, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.25/2013. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice şi Serviciul de Ajutor Maltez 

în România care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 PREŞEDINTE                                                                 Contrasemnează 

 Ciprian Dobre                                                                                    SECRETAR 

                                                                                                                                                       Paul Cosma 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
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Nr. 24/23.01.2014 
Dosar  VII/E/1 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind prelungirea duratei de dare în folosinţă gratuită Serviciului de Ajutor 
Maltez în România, a unor spaţii din imobilul ce aparţine domeniului public 

judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, Str. Pavel Chinezu nr.8 

 

Imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Pavel Chinezu nr.8, face parte din 
domeniul public al Judeţului Mureş şi este administrat de Consiliul Judeţean Mureş. 

Serviciul de Ajutor Maltez în România - Sucursala Tîrgu Mureş primeşte ajutoare de la 
persoane fizice şi juridice, pe care le distribuie ori de câte ori se întâmplă un 
fenomen neprevăzut (inundaţii, catastrofe naturale, incendii). Activitatea Serviciului 
constă în a acorda sprijin persoanelor aflate în situaţii dificile în scopul reluării vieţii 
de zi cu zi. 

În baza prevederilor legale, Consiliul Judeţean Mureş a aprobat prin Hotărârea 
nr.25/2013 privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din imobilul ce aparţine 
domeniului public judeţean, situat în Tîrgu Mureş, str. Pavel Chinezu nr.8, folosinţa 
gratuită pe o perioadă de 1 an, a unor spaţii cu suprafaţa utilă de 251 mp Serviciului 
de Ajutor Maltez în România - Sucursala Tîrgu Mureş. 

Întrucât, durata pentru care s-a aprobat folosinţa gratuită a acestor spaţii  expiră la 
sfârşitul lunii februarie a anului în curs, prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean 
Mureş sub nr.24/2014, Serviciul de Ajutor Maltez în România - Sucursala Tîrgu Mureş 
ne solicită prelungirea duratei de folosinţă gratuită pe o perioadă de încă trei ani. 

Având în vedere procesul de descentralizare, precum şi eventualul necesar de spaţii 
pentru serviciile care se vor transfera în subordinea Consiliului Judeţean, propunem 
ca prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită a spaţiilor în cauză, 
identificate în ANEXA la hotărâre, către Serviciul de Ajutor Maltez în România - 
Sucursala Tîrgu Mureş, să se facă pe o perioadă de 1 an. 

Faţă de cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 
anexat.  

 

                                PREŞEDINTE                                                          DIRECTOR EXECUTIV 
 Ciprian Dobre                                                                    Bartha Iosif 
 

 

 

 

Întocmit: Marcela Moldovan, consilier 
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