HOTĂRÂREA NR.11
din 30 ianuarie 2020
privind darea în folosinţă gratuită Muzeului Judeţean Mureş, a unor spaţii din
imobilul situat în Târgu Mureş, str. Primăriei nr.2, care aparţine domeniului public
al judeţului Mureş
Consiliul Județean Mureș,
Văzând referatul de aprobare nr.1810/22.01.2020 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,
Având în vedere adresa Muzeului Județean Mureș nr.154/21.01.2020 , înregistrată la Consiliul
Județean Mureș sub nr.1569/21.01.2020,
Având în vedere prevederile art.287 lit.„b”, art.297 alin. (1) lit. „d”, coroborate cu cele ale
art.349 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
precum și cele ale art.874 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare, cod administrativ
În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. „c”, coroborate cu cele ale alin.(4) lit.„a”,
precum și cele ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ
hotărăşte:
Art.1.(1). Se acordă dreptul de folosinţă gratuită, asupra a patru spații în suprafaţă totală de
84,57 mp, din imobilul situat în Târgu Mureş, strada Primăriei nr.2, în favoarea Muzeului
Judeţean Mureş, în vederea derulării proiectului „Digitalizarea limesului roman. Sectorul
Brâncoveneşti-Sărăţeni”, până la 31 decembrie 2022.
(2). Elementele de identificare a spațiilor menţionate la alin.(1) sunt prezentate în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Muzeul Județean Mureș va suporta din bugetul propriu cheltuielile de întreţinere şi
funcţionare aferente spaţiilor pe care le foloseşte.
Art.3. Predarea-preluarea spaţiilor menţionate la art.1 se va face pe bază de proces-verbal
încheiat între Consiliul Judeţean Mureş şi Muzeul Județean Mureş, în termen de 15 zile de la
aprobarea prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean
Mureş și Muzeului Județean Mureș, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma

Nr.1810/22.01.2020
Dosar X/D/1

REFERAT DE APROBARE
privind darea în folosinţă gratuită Muzeului Judeţean Mureş, a unor spaţii din
imobilul situat în Târgu 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 Târgu Mureş, str. Primăriei, nr.2,(fostul Hotel
Parc), pentru implementarea proiectului „Digitalizarea limes-ului roman. Sectorul
Brâncoveneşti Sărăţeni.”
Ulterior, având în vedere că Proiectul finanţat de către Ministerul Educaţiei
Naţionale, cu perioada iniţială de derulare cuprinsă între 1 septembrie 2013 - 30
noiembrie 2015 s-a prelungit, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş
nr.42/2015 și Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.189/2017, s-a aprobat
prelungirea duratei de dare în folosinţă gratuită a spațiilor în cauză, până la 31
decembrie 2019.
Muzeul Judeţean Mureş prin adresa nr.154/21.01.2020, înregistrată la Consiliul
Județean Mureș sub nr.1569/21.01.2020 ne înştiinţează că perioada de
desfăşurare a proiectului s-a prelungit, motiv pentru care solicită prelungirea
folosinţei gratuite a patru camere care sunt ocupate de specialiştii/cercetători
angajați în cadrul proiectului, până la 31.12.2022.
Cheltuielile de întreţinere şi funcţionare aferente spaţiilor vor fi suportate de
către Muzeul Județean Mureș din bugetul propriu, iar predarea-preluarea spațiului
se va face pe bază de proces-verbal.
Având în vedere cele prezentate, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de
hotărâre alăturat.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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Nr.1845 /23 .01.2020
Dosar X/D/1

RAPORT DE SPECIALITATE
privind darea în folosinţă gratuită Muzeului Judeţean Mureş, a unor spaţii din imobilul situat în
Târgu 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
Târgu 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 Târgu Mureş, str. Primăriei, nr.2, s-a aprobat prelungirea perioadei
de folosinţă gratuită a spaţiului până la 31 decembrie 2017.
Ulterior, având în vedere că Proiectul finanţat de către Ministerul Educaţiei Naţionale, cu
perioada iniţială de derulare cuprinsă între:1 septembrie 2013 - 30 noiembrie 2015 s-a
prelungit, autoritatea publică județeană prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş
nr.189/2017, a aprobat prelungirea duratei de dare în folosinţă gratuită a spațiilor în cauză,
până la 31 decembrie 2019.
Muzeul Judeţean Mureş prin adresa nr.154/21.01.2020, înregistrată la Consiliul Județean Mureș
sub nr.1569/21.01.2020 ne înştiinţează că perioada de desfăşurare a proiectului s-a prelungit,
motiv pentru care solicită prelungirea folosinţei gratuite a patru camere care sunt ocupate de
specialiştii/cercetători angajați în cadrul proiectului, până la 31.12.2022. Proiectul
intenționează să creeze și să testeze un model nou, să definească noi linii directoare și exemple
de bună practică pentru comunitatea științifică internațională și să încurajeze comunicarea și
colaborarea internațională trans-disciplinară în ceea ce privește cercetarea limes-ului roman.
Se menţionează faptul că prin proiect a fost asigurată mobilarea și amenajarea adecvată a
camerelor, bunuri care vor rămâne spre folosinţă publică după finalizarea proiectului şi
eliberarea spaţiilor.
Ținând cont de faptul că termenul pentru care a fost pus la dispoziție spațiul, s-a împlinit în 31
decembrie 2019 și de faptul că spațiul necesar pentru Proiect, este de patru camere și nu de
șase așa cum a fost aprobat inițial, este necesar un nou proiect de hotărâre de dare în folosință
a spațiilor și nu de prelungirea duratei de acordare în folosință gratuită a spațiului.
Muzeul Județean Mureș va suporta din bugetul propriu cheltuielile de întreţinere şi funcţionare
aferente spaţiilor pe care le foloseşte iar predarea-preluarea spațiului se va face pe bază de
proces-verbal încheiat între Consiliul Judeţean Mureş şi Muzeul Județean Mureş, în termen de
15 zile de la aprobarea prezentei hotărâri.
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, proiectul de hotărâre poate fi supus spre analiză şi aprobare proiectul
de hotărâre alăturat.

Întocmit: Marcela Moldovan, consilier

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean
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Nr. 1869/ 23 .01.2020
Dosar nr. IX/B/1

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Muzeului Judeţean
Mureş, a unor spaţii din imobilul situat în Târgu Mureş, str. Primăriei nr.2, care
aparţine domeniului public al judeţului Mureş
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu
Referatul de aprobare nr. 1810 din 22.01.2020 și în considerarea celor reținute în
Raportul de specialitate al Direcției economice,
În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din
26.09.2019, am procedat la verificarea legislației primare și secundare în aplicarea
căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competență incidente
activității autorității deliberative și respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în
care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:
Din conținutul înscrisurilor care însoţesc proiectul de hotărâre reiese că obiectul de
reglementare al actului administrativ vizează darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu
dintr-un imobil proprietate publică a Judeţului Mureş, în speţă fiind incidente
dispoziţiile art.874 din Codul civil, republicat cu modificările şi completările ulterioare,
ale art.287 lit.”b”, art.297 alin.(1), lit.”d” art.349, precum și cele ale art.173 alin.(1),
lit.”c” coroborate cu cele ale alin.(4), lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019
privind Codul administrativ.
Imobilul situat în municipiul Târgu Mureş, str. Primăriei nr. 2, aparţine domeniului
public al Judeţului Mureş, fiind cuprins în inventarul domeniului public al acestuia prin
Hotărârea nr.108/2008 şi înscris în C.F nr. 123209/Târgu Mureş, având nr. top. 753/2/4,
753/2/5,753/2/6, 753/2/7/1, 756/2/1, 757/2/1, 824/1/1, 825/1, 826/a, 826,827,828/1
şi nr. cad. 4416.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.8/2014 s-a acordat Muzeului Județean
Mureș folosința gratuită a 6 camere din imobilul mai sus menționat pentru
implementarea proiectului ”Digitalizarea limes-ului roman. Sectorul BrâncoveneștiSărățeni”. Inițial durata de dare în folosință gratuită a spațiilor în cauză a fost până la
data de 30 noiembrie 2015, perioadă care a fost prelungită succesiv prin Hotărârea
Consiliului Județean Mureș nr.42/2015 și nr.189/2017.
Având în vedere faptul că perioada inițială de derulare a proiectului s-a prelungit,
Muzeul Județean Mureș a solicitat prelungirea duratei de folosință gratuită a încăperilor
până la data de 31.12.2022.
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.
Conform prevederilor art.287 coroborate cu cele ale art.297 alin.(1), lit.”d” din O.U.G
nr.57/2019 privind Codul administrativ, autorităţile deliberative ale administraţiei
publice locale pot da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile
proprietate publică sau privată judeţeană.
Din conținutul proiectului de hotărâre reiese că acesta respectă întocmai prevederile
art.349 din O.U.G nr.57/2019.
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că
potrivit prevederilor art.173 alin. (1) lit. „c”, coroborate cu cele ale alin. (4) lit. „a”
din Ordonanța de urgență 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 si completările ulterioare.
Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind darea
în folosinţă gratuită Muzeului Judeţean Mureş, a unor spaţii din imobilul situat în Târgu
Mureş, str. Primăriei nr.2, care aparţine domeniului public al judeţului Mureş, poate fi
supus dezbaterii și aprobării ulterior avizării de către comisiile de specialitate
nominalizate în condițiile art. 136 alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind
Codul administrativ.

DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeş

Întocmit: Lefter Erika – 2 ex.
Verificat: Adriana Farkas – Șef Serviciu

