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HOTĂRÂREA NR. 189 

din 21 decembrie 2017 

privind prelungirea duratei de dare în folosinţă gratuită Muzeului Judeţean 

Mureş, a unor spaţii din imobilul situat în Tîrgu Mureş, str. Primăriei nr.2, care 

aparţine domeniului public al judeţului Mureş 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând Expunerea de motive nr.27.596/15.12.2017 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Mureş, raportul de specialitate al Direcţiei Economice - Compartiment 

Patrimoniu, Servicii Publice şi Guvernanţă Corporativă, raportul Serviciului Juridic 

precum şi avizul Comisiilor de specialitate,  

Având în vedere solicitarea din adresa nr.18451/2017 a Muzeului Judeţean Mureş,  

În considerarea prevederilor art.874 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul art.91 alin. (1) Iit. c) şi al art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

hotărăşte: 

 

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei de dare în folosinţă gratuită a unor spaţii în 

suprafaţă totală de 126,86 mp, din imobilul situat în Tîrgu Mureş, strada Primăriei 

nr.2, Muzeului Judeţean Mureş, în vederea derulării proiectului „Digitalizarea limes-

ului roman. Sectorul Brâncoveneşti-Sărăţeni”, până la 31 decembrie 2019. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean 

Mureş şi Muzeului Judeţean Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.  

 

 

PREŞEDINTE                              Contrasemnează 

Péter Ferenc                      SECRETAR 

                              Paul Cosma  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot127_2011.htm#exp
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Nr.27.596/15.12.2017 

Dosar  VI/D/1 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind prelungirea duratei de dare în folosinţă gratuită Muzeului Judeţean Mureş, a 

unor spaţii din imobilul situat în Tîrgu Mureş, str. Primăriei nr.2, care aparţine 

domeniului public al judeţului Mureş 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.8/30 ianuarie 2014 s-a acordat Muzeului 

Judeţean Mureş, folosinţa gratuită a 6 camere, în suprafaţă totală de 126,86 mp, din 

imobilul situat în Tîrgu Mureş, str.Primăriei, nr.2,(fostul Hotel Parc), pentru 

implementarea proiectului „Digitalizarea limes-ului roman. Sectorul Brâncoveneşti 

Sărăţeni.” 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/2015 privind prelungirea duratei 

folosinţei gratuite acordate Muzeului Judeţean Mureş, pentru spaţii din imobilul ce 

aparţine domeniului public al judeţului, situat în Tîrgu Mureş, str. Primăriei, nr.2, s-a 

aprobat prelungirea perioadei de folosinţă gratuită a spaţiului până la 31 decembrie 

2017. 

Muzeul Judeţean Mureş, ne înştiinţează că, perioada de desfăşurare a proiectului s-a 

prelungit până la 31.12.2019, motiv pentru care solicită prelungirea folosinţei 

gratuite a camerelor ocupate de specialiştii proiectului, până la această dată.  

Faţă de cele de mai sus, supunem spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre 

alăturat. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                      

Péter Ferenc 
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Nr. 27.597/ 15.12.2017 

Dosar  VII/D/1 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind prelungirea duratei de dare în folosinţă gratuită Muzeului Judeţean Mureş, a 
unor spaţii din imobilul situat în Tîrgu Mureş, str. Primăriei nr.2, care aparţine 

domeniului public al judeţului Mureş 

 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.8/30 ianuarie 2014 s-a acordat Muzeului 
Judeţean Mureş, folosinţa gratuită a 6 camere, în suprafaţă totală de 126,86 mp, din 
imobilul situat în Tîrgu Mureş, str.Primăriei, nr.2,(fostul Hotel Parc), pentru 
implementarea proiectului „Digitalizarea limes-ului roman. Sectorul Brâncoveneşti 
Sărăţeni.” 

Proiectul, în valoare de peste 1milion de lei este finanţat de Ministerul Educaţiei 
Naţionale, cu perioada de derulare iniţială cuprinsă între datele:1 septembrie 2013- 30 
noiembrie 2015.  

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/2015 privind prelungirea duratei 
folosinţei gratuite acordate Muzeului Judeţean Mureş, pentru spaţii din imobilul ce 
aparţine domeniului public al judeţului, situat în Tîrgu Mureş, str. Primăriei, nr.2, s-a 
aprobat prelungirea perioadei de folosinţă gratuită a spaţiului până la 31 decembrie 2017. 

Muzeul Judeţean Mureş, ne înştiinţează prin adresa, înregistrată la Consiliul Judeţean 
Mureş cu numărul 18451/2017, că perioada de desfăşurare a proiectului s-a prelungit 
până la 31.12. 2019, motiv pentru care solicită prelungirea folosinţei gratuite a 
camerelor ocupate de specialiştii proiectului, până la această dată.  

Se menţionează faptul că Muzeul Judeţean a asigurat deja mobilarea adecvată a 
camerelor, amenajare care va rămâne spre folosinţă publică şi după finalizarea 
proiectului şi eliberarea spaţiilor.  

Având în vedere caracterul inovator al proiectului de interes public, încurajarea 
comunicării şi colaborării internaţionale trans-disciplinare, în ceea ce priveşte 
cercetarea siturilor militare din cadrul limes-ului roman, supunem spre analiză şi 
aprobare proiectul de hotărâre alăturat. 

 

 

                                                                     DIRECTOR EXECUTIV 

                                                                                                   Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Marcela Moldovan, consilier 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei de dare în folosinţă 

gratuită Muzeului Judeţean Mureş, a unor spaţii din imobilul situat în Tîrgu 

Mureş, str. Primăriei nr.2, care aparţine domeniului public al judeţului 

Mureş 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 

cu expunerea de motive nr.27596/15.12.2017 şi raportul de specialitate al 

Compartimentului patrimoniu, servicii publice şi guvernanţă corporativă,  

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din  Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea 

nr.172/23.11.2017, am procedat la întocmirea prezentului raport, prin care 

precizăm următoarele: 

Imobilul situat în Tîrgu Mureş, str. Primăriei nr.2, aparţine domeniului public al 

Judeţului Mureş, fiind cuprins în inventarul bunurilor imobile al Judeţului Mureş 

prin Hotărârea nr.108/2008 şi evidenţiat în cartea funciară nr. 123209/Tîrgu 

Mureş. 

Unul din drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice reglementat în 

capitolul II al Titlului VI „Proprietatea publică” din Codul civil este dreptul de 

folosinţă cu titlu gratuit. Astfel, art.874 alin.(1) din acest text legal 

reglementează posibilitatea acordării dreptului de folosinţă asupra bunurilor 

proprietate publică, cu titlu gratuit, pe termen limitat, în favoarea instituţiilor de 

utilitate publică. 

În considerarea acestor dispoziţii legale, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.8/30 ianuarie 2014 s-a acordat Muzeului Judeţean Mureş, folosinţa gratuită a 

unor spaţii din imobilul situat în Tîrgu Mureş, str. Primăriei, nr.2 (fostul Hotel 

Parc), pentru implementarea proiectului „Digitalizarea limes-ului roman. Sectorul 

Brâncoveneşti Sărăţeni”, până la 30 noiembrie 2015, durată prelungită ulterior 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/2015 până la data de 31.12.2017 

Din înscrisurile anexate proiectului de hotărâre, respectiv adresa Muzeului 

Judeţean Mureş înregistrată sub nr. 18451/2017, reiese că perioada de 

implementare a proiectului s-a prelungit până la data de 31.12.2019. 

Nr.27.603/1512.2017 

Dosar. VI/A/3  
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Muzeul Judeţean Mureş - potrivit definiţiei inserate la art.2 lit. „a” din Legea 

muzeelor şi a colecţiilor publice nr.311/2003, republicată, este instituţie de 

cultură, de drept public, aflată în serviciul societăţii, care colecţionează, 

conservă, cercetează, restaurează, comunică şi expune, în scopul cunoaşterii, 

educării şi recreerii, mărturii materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei 

comunităţilor umane, precum şi ale mediului înconjurător. Prin proiectul derulat, 

având ca scop cercetarea siturilor militare din cadrul limes-ului roman, instituţia 

îndeplineşte una din funcţiile sale stabilite prin art.4 al actului normativ mai sus 

citat.  

În raport de propunerea de prelungire a dreptului de folosinţă, se constată că, pe 

de o parte, Muzeul Judeţean Mureş -  în favoarea căruia s-a acordat dreptul de  

folosinţă cu titlu gratuit, este o instituţie publică de cultură de interes judeţean, 

iar pe de altă parte, durata acordării acestuia este limitată în timp, fiind astfel 

îndeplinite cerinţele expres stipulate în art.874 alin.(1) Cod civil.  

Potrivit prevederilor art.91 alin. (1) lit. „c” din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş exercită atribuţii privind gestionarea 

patrimoniului judeţului. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art.80-82, raportate la cele ale art. 6 alin.(3) coroborat cu art. 30 din 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificările si completările ulterioare. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind 

prelungirea duratei de dare în folosinţă gratuită Muzeului Judeţean Mureş, a unor 

spaţii din imobilul situat în Tîrgu Mureş, str. Primăriei nr.2, care aparţine 

domeniului public al Judeţului Mureş, poate fi supus dezbaterii şi aprobării 

plenului Consiliului Judeţean Mureş. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit:  Adriana Farkas – Şef Serviciu 
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