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HOTĂRÂREA NR. 75 

din 27 mai 2014 

privind punerea la dispoziţie a unor spaţii din imobilul ce aparţine domeniului 

public judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Primăriei, nr. 2, pentru 

implementarea proiectului „Program de intervenţii integrate pentru şomeri – 

certitudinea unui viitor durabil” 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr. 8.585 din 20 mai 2014 

privind punerea la dispoziţie a unor spaţii din imobilul ce aparţine domeniului public 

judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Primăriei, nr. 2, pentru implementarea 

proiectului „Program de intervenţii integrate pentru şomeri – certitudinea unui viitor 

durabil”, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

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 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 punerea la dispoziţie a două spaţii, în suprafaţă totală de 86,56 mp., 

din imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Primăriei, nr. 2, pentru proiectul 

„Program de intervenţii integrate pentru şomeri – certitudinea unui viitor durabil”, pe 

perioada de implementare şi verificare a sustenabilităţii proiectului. 

Art.2. Elementele de identificare ale spaţiilor menţionate la art.1 sunt prezentate în 

Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Consiliului Judeţean Buzău, Direcţiei de 

Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte şi Direcţiei Economice din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.  

 

 

PREŞEDINTE                                      Contrasemnează 

Ciprian Dobre                                     SECRETAR 

                       Paul Cosma 
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Nr. 8.585/20.V.2014 

Dosar VI D/1 

 

Expunere de motive 

privind punerea la dispoziţie a unor spaţii din imobilul ce aparţine 

domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, 

str.Primăriei, nr. 2, pentru implementarea proiectului „Program de 

intervenţii integrate pentru şomeri – certitudinea unui viitor durabil” 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.86/12.06.2013 s-a aprobat participarea 
Consiliului Judeţean Mureş, ca partener la proiectul „Program de intervenţii 
integrate pentru şomeri – certitudinea unui viitor durabil”, depus spre finanţare prin 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 5 
„Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1 
„Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”. 

Proiectul mai sus amintit a fost selectat pentru finanţare şi s-a semnat contractul de 
finanţare nr.5.020 din 04.04.2014. Perioada de implementare a proiectului este de 18 
luni, din ziua lucrătoare următoare intrării în vigoare a contractului, respectiv din 
data de 07.04.2014, iar perioada de verificare a sustenabilităţii proiectului este de 3 
ani de la finalizarea implementării. Prin acest proiect se asigură pregătirea, pentru 
judeţul Mureş, a unui număr de 150 de persoane aflate în căutarea unui loc de 
muncă.  

Menţionăm că, potrivit angajamentelor asumate la depunerea cererii de finanţare, 
pentru desfăşurarea activităţilor proiectului este necesară punerea la dispoziţie a 
două spaţii, care vor fi folosite pentru organizarea cursurilor, respectiv pentru 
consilierea participanţilor la program. Dotarea acestor spaţii se va realiza din bugetul 
proiectului.  

În acest sens, se propune punerea la dispoziţie a două spaţii din imobilul situat în 
municipiul Tîrgu Mureş, str. Primăriei, nr. 2, în suprafaţă totală de 86,56 mp., după 
cum urmează: o sala cu suprafaţa de 70,18 mp. destinată susţinerii cursurilor, 
respectiv  o sală folosită ca birou de consiliere pentru participanţi în suprafaţă de 
16,38 mp.  

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre privind punerea la dispoziţie a unor spaţii din imobilul ce aparţine 
domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Primăriei, nr.2 
pentru implementarea proiectului „Program de intervenţii integrate pentru şomeri – 
certitudinea unui viitor durabil”. 

 

         PREŞEDINTE  

Ciprian Dobre    

Întocmit: Şef serviciu  

Elena Popa/1 ex.         
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