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    PROIECT 

 

 

 

               HOTĂRÂREA NR.___ 

        din 23 aprilie 2015  

privind prelungirea duratei folosinţei gratuite acordate 
Muzeului Judeţean Mureş pentru spaţii din imobilul ce 
aparţine domeniului public al judeţului, situat în Tîrgu 

Mureş, str.Primăriei, nr.2 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.6.703/16.04.2015 a Direcţiei Economice, precum şi avizul 

comisiilor de specialitate,  

Având în vedere solicitarea din adresa nr.563/2015 a Muzeului Judeţean Mureş,   

Ţinând cont de prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.874 din Legea 

nr.287/2009 privind Codul Civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art.91 alin. (1) Iit. „c)”, şi al art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Durata folosinţei gratuite acordate Muzeului Judeţean Mureş prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean nr.8/30.01.2014, pentru 6 camere, în suprafaţă totală de 126,86mp, 

din imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, strada Primăriei nr.2, în vederea derulării 

proiectului „Digitalizarea limes-ului roman. Sectorul Brâncoveneşti-Sărăţeni”, se 

prelungeşte de la 30 noiembrie 2015, până la 31 decembrie 2017.  

Art.2.  Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Mureş şi 

Muzeului Judeţean Mureş,  care răspund de aducerea sa la îndeplinire . 

                                                                                                                         

                                                                                               

                                                                                         AVIZAT PENTRU LEGALITATE                                                          

                 PREŞEDINTE                                                                                          SECRETAR 

  Ciprian Dobre                                                                                     Paul Cosma 

 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
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Nr. 6.703/16.04.2015 

        Dosar VI/D/1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei folosinţei gratuite 
acordate Muzeului Judeţean Mureş, pentru spaţii din imobilul ce aparţine 
domeniului public al judeţului, situat în Tîrgu Mureş, str.Primăriei, nr.2 

 

 

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 Tîrgu Mureş, str.Primăriei, nr.2,(fostul Hotel Parc), pentru 

implementarea proiectului „ Digitalizarea limes-ului roman.Sectorul Brâncoveneşti-

Sărăţeni.” 

Proiectul , în valoare de peste 1milion de lei este finanţat de Ministerul Educaţiei 

Naţionale, cu perioada de derulare iniţială cuprinsă între datele:1 septembrie 2013-

30 noiembrie 2015. 

Muzeul Judeţean Mureş, ne înştiinţează prin adresa nr.563/2015, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Mureş cu numărul 4818/2015, că perioada de desfăşurare a 

proiectului s-a prelungit până la 31.12. 2017, motiv pentru care solicită prelungirea 

folosinţei gratuite a camerelor ocupate de specialiştii proiectului,  până la această 

dată. 

Se menţionează faptul că Muzeul Judeţean a asigurat deja mobilarea adecvată a 

camerelor, amenajare care va rămâne spre folosinţă publică şi după finalizarea 

proiectului şi eliberarea spaţiilor. 

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, supunem spre analiză şi 

aprobare proiectul de hotărâre alăturat. 

 

 PREŞEDINTE                                                                                 DIRECTOR EXECUTIV  

 Ciprian Dobre                                                                                           Bartha Iosif

 

  

  

                                    

 

  

Întocmit: : Monica Dohotariu, consilier 
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