
 

 

 
 

 

HOTĂRÂREA NR.113 
din 26 septembrie 2019 

privind acordul pentru înființarea și funcționarea unei grădinițe în imobilul situat în 

Târnăveni, str. Avram Iancu nr.160, care face parte din domeniul public al județului Mureș 

 

 

Consiliul Județean Mureș, 

Văzând referatul de aprobare nr.23816/18.09.2019 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice - Compartiment patrimoniu, servicii 

publice și guvernanță corporativă, raportul Serviciului juridic, precum și avizul comisiilor 

de specialitate,  

Luând în considerare solicitarea nr.37/2019 a Fundației Buckner, înregistrată la Consiliul 

Județean Mureș sub nr.8384/2019, completată prin adresa înregistrată la Consiliul 

Județean Mureș nr.22857/2019, 

Având în vedere prevederile art.286 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, precum și cele ale art. 858, 874, coroborate cu cele ale 

art.868 alin.(2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. c), alin.(4) lit. a), precum și ale art. 182 

alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

hotărăște: 

 

Art.1. Se încuviințează înființarea de către Fundația Buckner, a unei grădinițe în imobilul 

situat în Târnăveni, str.Avram Iancu nr.160, care face parte din domeniul public al 

județului Mureș. 

Art.2. Acordul proprietarului nu constituie act de autorizare a executării lucrărilor, 

beneficiarul fiind dator a obține toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare, potrivit 

legii. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției economice din cadrul Consiliului Județean 

Mureș și Fundației Buckner, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

PREȘEDINTE  

Péter Ferenc 

Contrasemnează 

      SECRETAR GENERAL 

                   Paul Cosma 

 

 

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


 
 

 

1/1 
România, 540026 Tîrgu Mureş, judeţul Mureş, Piaţa Victoriei nr.1   
Telefon: 0265-263.211    Fax: 0265-268.718    e-mail: cjmures@cjmures.ro    www.cjmures.ro  

 

Nr.23816/18.09.2019 

Dosar  VII/D/1 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind acordul pentru înființarea și funcționarea unei grădinițe în imobilul situat în 

Târnăveni, str. Avram Iancu nr.160, care face parte din domeniul public al Județului Mureș 

 

 

Imobilul situat în Târnăveni, str. Avram Iancu nr.160, aparţine domeniului public al 

Judeţului Mureş, fiind înscris în CF nr.1176/N/Târnăveni și este administrat de către 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni. 

În acest imobil își desfășoară activitatea, Centru de zi din municipiul Târnăveni, pentru 

copii preşcolari, proveniţi din familii aflate în dificultate, înființat de către Fundaţiei 

Buckner. 

Fundaţia Buckner are ca obiect de activitate dezvoltarea unor programe de asistenţă 

socială pentru categorii defavorizate socio-economic, şi care este acreditată pentru 

furnizarea serviciilor sociale de tipul - sprijin de urgenţă în vederea reducerii efectelor 

situaţiilor de criză. 

Fundația Buckner prin adresa nr.37/2019 înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub 

nr.8384/2019, ne face cunoscut faptul că, intenționează să înființeze grădinița “DO RE MI” 

în cadrul căreia să beneficieze de programe specifice un număr de 30 de copii, cu scopul 

de îmbunătățire a nivelului educațional și în perspectivă a nivelului de trai. 

Autoritatea publică județeană prin adresa nr.8384/2019, a solicitat fundației acte 

suplimentare în vederea exprimării acordului, iar aceasta prin adresa înregistrată la noi 

sub nr.22857/2019, a depus documentele solicitate. 

Ținând cont de cele prezentate mai sus, Fundația Buckner, solicită acordul autorității 

publice județene în calitate de proprietar al imobilului situat în Târnăveni, str. Avram 

Iancu nr.160, pentru înființarea unei grădinițe în spațiul pe care îl utilizează în prezent. 

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

alăturat. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                       

Péter Ferenc       
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Nr. 23878/18.09.2019 

Dosar  VII/D/1 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind acordul pentru înființarea și funcționarea unei grădinițe în imobilul situat în 

Târnăveni, str. Avram Iancu nr.160, care face parte din domeniul public al 

Județului Mureș 

Imobilul situat în Târnăveni, str. Avram Iancu, nr.160, aparţine domeniului public al Judeţului 

Mureş, inventariat la poziţia nr.310 la HCJ nr.34/2008 pentru modificarea anexei la HCJ 

nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi 

completările ulterioare, înscris în CF nr.1176/N/Târnăveni,  

Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.110/2009, imobilul a fost dat în  

administrarea Consiliul Local al Municipiului Târnăveni. Potrivit art.2, alin.(2) titularul dreptului 

de administrare avea obligația respectării dreptului de folosință  gratuită al Fundaţiei " Buckner", 

încredinţat prin HCJ nr. 14/2007, sub sancţiunea revocării dreptului de administrare transmis prin 

prezenta hotărâre, precum şi condiţiile exercitării acestui drept, stipulate în convenţia de 

colaborare nr.1534/2.02.2007. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.14/2004 a fost aprobată Convenţia de colaborare cu 

Fundaţia Buckner în vederea înfiinţării unui Centru de zi în municipiul Târnăveni, pentru copii 

preşcolari, proveniţi din familii aflate în dificultate, în temeiul căreia i-au fost puse la dispoziția 

Fundaţia Buckner etajele I şi II ale imobilului situat în municipiul Târnăveni, str. Avram Iancu, 

nr.160, aparținând domeniului public al Județului Mureș. 

Fundaţia Buckner are ca obiect de activitate dezvoltarea unor programe de asistenţă socială 

pentru categorii defavorizate socio-economic, şi care este acreditată pentru furnizarea serviciilor 

sociale de tipul - sprijin de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză. 

Scopul acestor programe este de a oferi o şansă copiilor care, din cauza mediului din care provin şi 

a indiferenţei părinţilor pentru educaţie, ajunşi la vârsta adolescenţei, nu se vor putea integra în 

societate. 

Fundația Buckner prin adresa nr.37/08.04.2019, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub 

nr.8384/08.04.2019, ne face cunoscut faptul că, intenționează să înființeze grădinița “DO RE MI” 

în cadrul căreia să beneficieze de programe specifice un număr de 30 de copii, cu scopul de 

îmbunătățire a nivelului educațional și în viitor, a nivelului de trai. 

Autoritatea publică județeană a solicitat Fundației, să ne comunice înscrisuri din care să reiasă că 

are prevăzut în obiectul său de activitate și activități de natura celor menționate în adresa de 

solicitare, iar aceasta prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș nr.22857/2019 a depus 

în completare documentele care i-au fost solicitate.  

Ținând cont de cele prezentate mai sus, și de solicitarea Fundația Buckner, privind acordul 

autorității publice județene în calitate de proprietar al imobilul situat în Târnăveni, str. Avram 

Iancu nr.160, pentru înființarea unei grădinițe în spațiul pe care îl utilizează în prezent, apreciem 

că proiectul de hotărâre analizat poate fi supus dezbaterii şi aprobării. 

                                                                     DIRECTOR EXECUTIV 

                                                                          Alin Mărginean 

                                Întocmit: Marcela Moldovan, consilier 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind acordul pentru înființarea unei grădinițe în 

imobilul situat în Târnăveni, str.Avram Iancu, nr.160, care face parte din 

domeniul public al Județului Mureș 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Vicepreședintele Consiliului Judeţean 

Mureş, cu referatul de aprobare nr.23816/18.09.2019 şi raportul de specialitate 

nr.23878/18.09.2019 al Direcției Economice, Compartimentul Patrimoniu, Servicii 

Publice,  

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

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.172 din 

23.11.2017, am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea 

căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente 

activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens 

în care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în 

adoptarea actului administrativ sunt incidente prevederile art. 868 alin.(2), respectiv 

art.874 alin.(2)din Codul civil și ale art. 173 alin.(1) lit. „c”, din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.  

Obiectul de reglementare al proiectului de act administrativ îl constituie acordul 

proprietarului pentru înființarea de către Fundația Buckner a unei grădinițe pentru 

un număr de 30 de copii în imobilul situat în Târnăveni, str. Avram Iancu, nr.160, 

jud. Mureș. 

Imobilul în care urmează a se înființa grădinița, aparține domeniului public al 

Județului Mureș, fiind dat în folosința gratuită Fundației Buckner, prin Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.14/2004. Ulterior, imobilul respectiv a fost dat în 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni prin Hotărârea Consiliului 

Județen Mureș nr.110/2009, cu respectarea dreptului de folosință gratuită a 

Fundației Buckner. 

Fundația Buckner are ca obiect de activitate dezvoltarea unor programe de asistență 

socială pentru categorii defavorizate socio-economic, și care este acreditată pentru 

furnizarea serviciilor sociale de tipul – sprijin de urgență în vederea reducerii 

efectelor situațiilor de criză. 

Conform dispozițiilor art. 868, alin. (2) din Codul civil, aplicabile prin raportare la 

prevederile art.874 alin.(2) din Codul civil, titularul dreptului de folosință, poate 

Nr.23933/18.09.2019 

Dosar. VI/D/1 
 



                2/2 

 

folosi bunul dat în folosință în condițiile stabilite de lege și, dacă este cazul, de actul 

de constituire. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm 

că potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit. „c" din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul judeţean exercită 

atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al judeţului.  

Precizăm totodată, că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art.81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind 

acordul pentru înființarea unei grădinițe în imobilul situat în Târnăveni, str.Avram 

Iancu, nr.160, care face parte din domeniul public al Județului Mureș îndeplineşte 

condiţiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean 

Mureş, ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile 

art.136 alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.  

 

 

p. ȘEF SERVICIU  

Adriana Farkas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit: Szoverfi Gabriella / 2 ex. 
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