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     HOTĂRÂREA NR. 199 
                      din 21 decembrie 2016 

privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din imobilul ce aparţine domeniului 

public judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Călăraşilor, nr.26-28 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.24.046/14.12.2016 a Direcţiei Economice, precum şi avizul 

comisiilor de specialitate, 

Având în vedere adresa nr.565714/09.12.2016 a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub nr.23866/13.12.2016, 

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 darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 3 ani, a unor spaţii cu 

suprafaţa utilă de 59,04 mp din imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Călăraşilor 

nr.26-28, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, cu sediul în municipiul Tîrgu Mureş, 

str. Zefirului nr.1, pentru desfăşurarea activităţilor specifice. 

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 Inspectoratului de Poliţie 

Judeţean Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 
PREŞEDINTE                                                                               Contrasemnează                                                             

Péter Ferenc                                                                                       SECRETAR 

                                                                                                                                                       Paul Cosma 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/hot159_2013.htm#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa_hot159_2013.doc
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Nr.24.046/14.12.2016 

Dosar  VII/D/1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din imobilul ce aparţine domeniului 
public judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Călăraşilor nr.26-28 

Prin Hotărârea Guvernului nr.2344/2004 privind trecerea unor bunuri din domeniul 
public sau privat al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei si Internelor 
in domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti, a consiliilor judeţene sau locale, s-a trecut din 
proprietatea statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în 
proprietatea publică a judeţului Mureş şi administrarea Consiliului Judeţean, o parte din 
imobilul situat în Tg.Mureş, str. Călăraşilor nr.26-28, respectiv 26 camere în suprafaţă 
de 456,38 mp, reprezentând 24,8% din suprafaţa utila a întregii clădiri. 

Consiliului Judeţean Mureş prin Hotărârea nr.9/2005 a aprobat transmiterea în 
administrarea Consiliului Local Tg.Mures a unui număr de 23 camere, în suprafaţă de 
397,34 mp, iar în administrarea Direcţiei Judeţene de Evidenţa Persoanelor Mureş un 
număr de 3 camere la etajul III, în suprafaţă de 59,04 mp. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.136/2012  autoritatea publică judeţeană a 
aprobat darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, a unor spaţii din imobilul 
situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Primăriei nr.2, Direcţiei Judeţene de Evidenţa a 
Persoanelor Mureş, în vederea desfăşurării activităţii în condiţii optime, eliberând astfel 
spaţiile ocupate în imobilul situat în municipiul Tg.Mureş, str. Călăraşilor nr.26-28.  

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.169/2013, autoritatea publică judeţeană a 
aprobat darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de trei ani a spaţiul compus din trei 
camere de la nivelul III al imobilului din str. Călăraşilor nr.26-28, devenit disponibil, 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş pentru desfăşurarea activităţilor specifice. 

Întrucât termenul pentru care a fost transmisă folosinţa gratuită a spaţiului mai sus 
menţionat a expirat, prin adresa nr.23866/13.12.2016 Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Mureş a solicitat autorităţii publice judeţene darea în folosinţă gratuită a spaţiului în 
suprafaţă de 59,04 mp din imobilul situat în Tg.Mureş, str. Călăraşilor nr.26-28, pe o 
perioadă de 3 ani. 

Ţinând cont de prevederile art.874 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, propunem 
ca spaţiile în suprafaţă de 59,04 mp din imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. 
Călăraşilor nr.26-28, identificate în ANEXA la hotărâre, să fie date în folosinţă gratuită 
pe o perioadă de 3 ani, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş. 

Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 
anexat. 

 

p.PREŞEDINTE                                                                      DIRECTOR EXECUTIV 
VICEPREŞEDINTE                                                                         Alin Mărginean 

                                     Alexandru Cîmpeanu 

 

 

 

                               Întocmit: Marcela Moldovan, consilier 
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