
      R O M Â N I A                                                                     PROIECT 
    JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
  

 

     HOTĂRÂREA NR.___ 
      din 31 ianuarie 2013 

pentru stabilirea unor măsuri privind administrarea unui imobil  

aflat în domeniul public al judeţului şi în administrarea Consiliului Judeţean Mureş 
 

 
         Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.22939/24.I.2013 a Direcţiei Economice din 

cadrul Consiliului Judeţean Mureş precum şi avizul comisiilor de specialitate, 
Având în vedere art.8 din Legea 315/2004 privind dezvoltarea regională în 

România, 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 unui 

spaţiu compus din două camere în suprafaţă de 50,64mp din imobilul situat în 

municipiul Tîrgu Mureş, strada Primăriei nr.2, Agenţiei pentru Dezvoltare Regională 
Centru, pentru funcţionare. 

Art.2. Elementele de identificare ale spaţiului menţionat la art.1 sunt prezentate 

în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Predarea – preluarea spaţiului se va face pe bază de proces verbal 

încheiat între Consiliul Judeţean Mureş şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, 
în termen de 15 zile de la aprobarea prezentei hotărâri. 

Art.4. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru va suporta din bugetul 

propriu, cheltuielile de întreţinere şi funcţionare aferente spaţiului pe care îl foloseşte 
conform contractului de comodat încheiat cu Consiliul Judeţean Mureş. 

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

Judeţean Mureş şi Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru, care răspund de 
aducerea sa la îndeplinire. 
  

 
 
   PREŞEDINTE   

           Ciprian Dobre                                     Avizat pentru legalitate  
                                                                                               SECRETAR  

          Paul Cosma 
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         R O M Â N I A                                                             

         JUDEŢUL MUREŞ 
      CONSILIUL JUDEŢEAN 
          Direcţia Economică 

Compartiment Patrimoniu şi Servicii Publice 
   Nr. 22939 din 24 ianuarie 2013 
 

 
 

        

EXPUNERE DE MOTIVE 
pentru stabilirea unor măsuri privind administrarea unui imobil  

aflat în domeniul public al judeţului şi în administrarea Consiliului Judeţean Mureş 
 

 

Imobilul - clădire S+P+3E şi teren în suprafaţă de 3209 mp (curte interioară şi 
parcare) situat în Municipiul Tîrgu Mureş, str. Primăriei, nr. 2, înscris în C.F nr. 96602/N 
Tîrgu 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, face parte din domeniul public 
al judeţului Mureş în baza Hotărârii nr. 880 din 20 august 2008.  

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.68/2012 s-a aprobat schimbarea 

destinaţiei imobilului Hotel "Parc" din Unitate Hotelieră şi de Alimentaţie publică, în 
clădire administrativă - birouri pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 
Mureş şi instituţiile subordonate acestuia, sens în care s-a realizat şi amenajarea şi 

reabilitarea imobilului.  
Legea 315/2004 privind dezvoltarea regională în România stabileşte cadrul 

instituţional, obiectivele, competenţele şi instrumentele specifice politicii de dezvoltare 

regională. 
Potrivit  articolului 8 al legii mai sus menţionate, în fiecare regiune de dezvoltare 

funcţionează câte o agenţie pentru dezvoltare regională, organism neguvernamental, 

nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcţionează în domeniul 
dezvoltării regionale.  

 Consiliile judeţene asigură spaţii adecvate pentru sediile şi spaţiile agenţiilor 
pentru dezvoltare regională şi ale birourilor acestora, în judeţele în care acestea îşi au 
reşedinţa sau funcţionează. 

Astfel, prin adresa nr.24546/2012, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru- 
Biroul Regional Mureş ne-a solicitat un spaţiu de circa 40 mp în vederea desfăşurării 
activităţii, deoarece spaţiul din imobilul situat în str. Köteles Samuel nr.33 în care 

funcţionează la ora actuală este impropriu, neîndeplinind condiţiile necesare pentru 
funcţionare. 

Faţă de cele arătate, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 

alăturat. 
 

 

               PREŞEDINTE                                                            DIRECTOR 
              Ciprian Dobre                                                           Bartha Iosif 

 

 
 

 
 Întocmit: Moldovan Marcela, consilier 
 



 

 


