
 
          ROMÂNIA              PROIECT 

    JUDEŢUL MUREŞ        
CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

  
 
 

HOTĂRÂREA NR.___ 
din 28 februarie 2013 

 
privind prelungirea folosinţei  gratuită a unor spaţii din imobilul ce aparţine 

domeniului public judeţean, situat în Tîrgu Mureş, str. Mărăşti, nr. 8. 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând expunerea de motive nr.1715/21.02.2013 a Direcţiei Economice, precum 

şi avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere 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 prelungirea duratei de dare în folosinţă gratuită, pe o perioadă 
de 5 ani, a cinci birouri în suprafaţă de 149,60 mp şi a unui spaţiu pentru arhivă în 

suprafaţă de 21,90 mp la parterul clădirii P+3, din imobilul ce aparţine domeniului 
public judeţean, situat în  Tîrgu Mureş, str. Mărăşti, nr.8, Direcţiei Judeţene pentru 
Cultură Mureş, pentru funcţionare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Art.2. Spaţiile menţionate la art.1 sunt identificate în ANEXA care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Direcţia Judeţeană pentru Cultură Mureş va suporta din bugetul propriu 

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

 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice din cadrul Consiliului 

Judeţean Mureş, Muzeului Judeţean Mureş şi Direcţiei Judeţene pentru Cultură Mureş, 
care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

  

      PREȘEDINTE                                        Avizat pentru legalitate 

                                                                              SECRETAR 
          Ciprian Dobre                                             Paul Cosma 

 

 

 

   

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa_hot022_2011.doc


 

ROMÂNIA  
JUDEŢUL MUREŞ  
CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia Economică 
Nr.1715 /21.02. 2013 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  
la proiectul de hotărâre privind prelungirea folosinţei  gratuită a unor spaţii din imobilul 

ce aparţine domeniului public judeţean, situat în Tîrgu Mureş, str. Mărăşti, nr. 8 

 

Imobilul situat în P-ţa Mărăşti, nr.8 face parte din domeniul public al Judeţului 

Mureş, fiind transmis prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.36/2004 în  
administrarea Muzeului Judeţean Mureş. 

Deoarece, spaţiile din Palatul Culturii în care funcţiona Direcţia Judeţeană pentru 

Cultură erau necesare instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Mureş, 
prin Hotărârea nr.82/2007 s-a aprobat darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 5 
ani, a 5 birouri în suprafaţă de 149,60 mp şi a unui spaţiu pentru arhivă în suprafaţă de 

21,90 mp, din imobilul ce face parte din domeniul public al judeţului,  situat în Tîrgu 
Mureş, str. Mărăşti nr.8, Direcţiei Judeţene pentru Cultură Mureş.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Întrucât, durata pentru care s-a aprobat folosinţa gratuită a acestor spaţii  a 

expirat, prin adresa nr.36/I/29.01.2013, Direcţia Judeţeană pentru Cultură solicită 
prelungirea duratei de folosinţă gratuită pentru încă 5 ani, pentru a-şi desfăşura 
activitatea. 

Muzeului Judeţean Mureş, în calitate de administrator al imobilului în cauză, îi 
revine obligaţia încheierii cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Mureş, a contractului de 
comodat pentru folosinţa gratuită a spaţiului, în cadrul căruia vor fi stabilite şi cota 

parte a cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare, cheltuieli ce vor fi suportate de către 
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Mureş. 

Ţinând cont de cele prezentate, propunem prelungirea folosinţei gratuite a 
spaţiilor identificate în ANEXA la hotărâre, pentru Direcţia Judeţeană pentru Cultură. 

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

alăturat.  
  
 

 
 
 

  PREŞEDINTE                                                                          DIRECTOR 
  Ciprian Dobre                                                                         Bartha Iosif 
 

 
 
 
 Întocmit: Moldovan Marcela, consilier 
 



 

 
 
 



 

 


