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HOTĂRÂREA NR.162 

din 17 decembrie 2015 

privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul ce aparţine 
domeniului public judeţean, situat în Tîrgu Mureş, str. Trebely nr.7 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.22132/2015 a Direcţiei Economice, precum şi avizul 

comisiilor de specialitate,  

Având în vedere adresa nr.778/2015 a Bibliotecii Judeţene Mureş, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Mureş sub nr.22132/2015, 

Având în vedere Legea nr.213/1998 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 art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, a spaţiului cu 

suprafaţa utilă de 51,52 mp, de la parterul imobilului ce aparţine domeniului public 

judeţean, situat în Tîrgu Mureş, str. Trebely nr.7, Bibliotecii Judeţene Mureş pentru 

funcţionarea Filialei de cartier nr.4. 

Art.2. Spaţiul menţionat la art.1 este evidenţiat în Planul parter al imobilului cuprins în 

Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Predarea-preluarea spaţiului menţionat la art.1 se va face pe bază de proces-

verbal încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, 

în calitate de administrator al imobilului şi Biblioteca Judeţeană Mureş, în calitate de 

beneficiar al spaţiului, în termen de 15 zile de la aprobarea prezentei hotărâri. 

Art.4. Biblioteca Judeţeană Mureş va suporta din bugetul propriu cheltuielile de 

întreţinere şi funcţionare aferente spaţiului care face obiectul art.1, precum și dotarea 

corespunzătoare a acestuia. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice din cadrul Consiliului 

Judeţean Mureş, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş şi 

Bibliotecii Judeţene Mureş, 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. 22132/ 10 .12.2015 

Dosar  VI/D/1 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul ce aparţine 
domeniului public judeţean, situat în Tîrgu Mureş, str. Trebely nr.7 

 

 

 

Imobilul situat în Tîrgu Mureş, str. Trebely, nr.7, face parte din domeniul public al 
Judeţului Mureş şi este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Mureş. 

Prin hotărârea nr.81/2010, Consiliul Judeţean Mureş a aprobat darea în folosinţă 
gratuită pe o perioadă de 5 ani, a spaţiului cu suprafaţa utilă de 51,52 mp, de la 
parterul imobilului ce aparţine domeniului public judeţean, situat în Tîrgu Mureş, str. 
Trebely, nr.7, Bibliotecii Judeţene Mureş, pentru funcţionarea Filialei de cartier nr.4. 

Ţinând cont de solicitarea Bibliotecii Judeţene Mureş din adresa nr.778/2015, precum şi 
de faptul că perioada pentru care s-a aprobat folosinţa gratuită a expirat, în vederea 
asigurării funcţionării în bune condiţii a Bibliotecii, propunem ca spaţiul în suprafaţă de 
51,25 mp aflat la parterul imobilului situat în Tîrgu Mureş, str. Trebely nr.7, identificat 
în Anexa la hotărâre, să fie dat în folosinţă gratuită pe o perioadă de 5 ani, Bibliotecii 
Judeţene Mure.  

Predarea-preluarea spaţiului menţionat, se va face pe bază de proces-verbal încheiat 
între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, în calitate de 
administrator al imobilului şi Biblioteca Judeţeană Mureş, în calitate de beneficiar al 
spaţiului, în termen de 15 zile de la aprobarea prezentei hotărâri. 

Biblioteca Judeţeană Mureş, va suporta din bugetul propriu cheltuielile de întreţinere şi 
funcţionare aferente spaţiului utilizat, precum și dotarea corespunzătoare a acestuia. 

Având în vedere cele mai sus expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre alăturat. 

 
 

 

p.PREŞEDINTE                                                                     DIRECTOR EXECUTIV 

VICEPRESEDINTE                                                                     Alin Mărginean 

 Ovidiu Dancu                                                                     

 

 

 

 

Întocmit: Marcela Moldovan, consilier 
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