
      R O M Â N I A                                                                     PROIECT 
    JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
  

 

     HOTĂRÂREA NR.___ 
      din 28 martie 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. 4549/2013 a Direcţiei Economice din cadrul 

Consiliului Judeţean Mureş, 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 darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, a unui spaţiu 

compus dintr-o cameră în suprafaţă de 25,06mp din imobilul situat în municipiul Tîrgu 
Mureş, strada Primăriei nr.2, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul 
Transilvaniei”, 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 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
„Centrul Transilvaniei”, în termen de 15 zile de la aprobarea prezentei hotărâri. 

Art.4. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” va suporta 
din bugetul propriu, cheltuielile de întreţinere şi funcţionare aferente spaţiului pe care îl 
foloseşte. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice din cadrul Consiliului 
Judeţean Mureş şi Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”, care 
răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

  
 
 

   PREŞEDINTE   
           Ciprian Dobre                                     Avizat pentru legalitate  
                                                                                               SECRETAR  

          Paul Cosma 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
  

 



         R O M Â N I A                                                             
         JUDEŢUL MUREŞ 

      CONSILIUL JUDEŢEAN 
          Direcţia Economică 
Compartiment Patrimoniu şi Servicii Publice 

   Nr. 4549 din 21 martie 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 amenajarea şi 

reabilitarea imobilului.  
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei" din Romania este 

persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, fără scop patrimonial, cu 

caracter neguvernamental, autonom şi apolitic, constituita şi organizată în temeiul Legii 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, coroborata cu dispoziţiile 
Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi este menită să realizeze obiectivele menţionate în statutul 
Asociaţiei. 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei" din Romania are 

scopul de a pregăti şi promova la toate nivelurile proiecte pentru dezvoltarea regională 
de interes comun pentru cele şase judeţe asociate, în domeniile serviciilor sociale, de 

sănătate, transport, apa/apa uzata, şi de a obţine finanţări interne şi externe necesare 
derulării acestora. 

Consiliul Judeţean Mureş în baza Contractului de comodat nr.1604/2008 a pus la 

dispoziţia Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” spaţiu pentru 
desfăşurarea activităţii. 

Întrucât, durata pentru care a fost încheiat contractul de comodat a expirat, prin 

adresa nr.94/2013, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” ne-a 
solicitat un spaţiu, pentru a-şi desfăşura activitatea, în clădirea fostului hotel Parc. 

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

alăturat. 
 

 

               PREŞEDINTE                                                            DIRECTOR 
              Ciprian Dobre                                                           Bartha Iosif 

 

 
 

 
 
 Întocmit: Moldovan Marcela, consilier 



 

 
 
 
 
 
 


