
 

 

 

 

 

                             HOTĂRÂREA NR.1 

                                              din 29 ianuarie 2015 

privind prelungirea duratei de dare în folosinţă gratuită Societăţii Naţionale de  
Cruce Roşie, a unor spaţii din imobilul ce aparţine domeniului public judeţean,  

situat în Tîrgu Mureş, P-ţa Mărăşeşti, nr.13 
 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.1476/27.01.2015 a Direcţiei Economice, precum şi 
avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere adresa nr.10/2015 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România – 
Filiala Mureş, înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub nr.1476/2015,  

În conformitate cu prevederile art.1 şi art.7 din Legea 139/1995 a Societăţii Naţionale 
de Cruce Roşie din România, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.124 din 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

Având în vedere Legea nr.213/1997 privind bunurile proprietate publică precum şi 
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 ale art.97 alin. (1) coroborate cu cele ale 
art.43 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei de dare în folosinţă gratuită a unor spaţii din 
imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, P-ţa Mărăşeşti, nr.13, cu suprafaţa utilă de 
54,30 mp, Societăţii  Naţionale de Cruce Roşie din România - Filiala Mureş, până la data 
de 31 ianuarie 2016, în vederea desfăşurării activităţii acesteia. 

Art.2. Spaţiile menţionate la art.1 sunt identificate în ANEXA care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice şi Societăţii Naţionale de 
Cruce Roşie din România, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

  

          PREȘEDINTE              Contrasemnează 

        Ciprian Dobre                       SECRETAR 

                         Paul Cosma 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa_hot022_2011.doc
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Nr.1476/27.01.2015 

Dosar  VI/D/1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 
la proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei de dare în folosinţă gratuită 

Societăţii Naţionale de Cruce Roşie, a unor spaţii din imobilul ce aparţine domeniului 
public judeţean, situat în Tîrgu Mureş, P-ţa Mărăşeşti, nr.13 

 

 

Imobilul situat în Tîrgu Mureş, P-ţa Mărăşeşti nr.13 face parte din domeniul public al Judeţului 
Mureş şi este administrat de Consiliul Judeţean Mureş. 

În baza Legii 139/1995 se înfiinţează Societatea Naţională de Cruce Roşie din România ca 
persoană juridică de drept public, autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără scop 
patrimonial. 

Articolul 7 al Legii mai sus invocate prevede că această Societate "funcţionează în spaţiile 
proprii şi în cele repartizate în acest sens până în prezent, precum şi în alte spaţii locative 
care se pun la dispoziţie de către consiliile locale, judeţene sau al municipiului Bucureşti, 
după caz, în vederea desfăşurării activităţii, şi beneficiază de aceleaşi măsuri de protecţie pe 
care legea le stabileşte în favoarea instituţiilor publice". 

Având în vedere prevederile legale Consiliul Judeţean Mureş a aprobat prin Hotărârea 
nr.8/2013 prelungirea folosinţei gratuite a spaţiului în suprafaţă de 54,30 mp, din imobilul 
situat în Tîrgu Mureş, P-ţa Mărăşeşti nr.13, de către Societatea Naţională de Cruce Roşie din 
România - Filiala Mureş, pentru funcţionare. 

Întrucât, durata pentru care s-a aprobat folosinţa gratuită a acestor spaţii  expiră la sfârşitul 
lunii ianuarie a anului în curs, prin adresa nr.10/23.01.2015, Societatea Naţională de Cruce 
Roşie din România - Filiala Mureş solicită prelungirea duratei de folosinţă gratuită pentru 
spaţiul în cauză. 

Ţinând cont de cele prezentate, propunem prelungirea folosinţei gratuite a spaţiilor 
identificate în ANEXA la hotărâre, de către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - 
Filiala Mureş, până în 31.01.2016. 

Totodată, menţionăm că, dreptul de folosinţă gratuită, poate fi retras anterior termenului de 
31.01.2016, în măsura în care spaţiile respective devin necesare autorităţii publice judeţene, 
pentru desfăşurarea propriei activităţi, instituţiilor subordonate acesteia, ori pentru 
realizarea unor proiecte de interes public judeţean. 

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

 

 

PREŞEDINTE                                                                    DIRECTOR EXECUTIV 

Ciprian Dobre                                                                             Bartha Iosif 

 

 

 

 

Întocmit: Marcela Moldovan, consilier 
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