
 

 

PROIECT 

 

HOTĂRÂREA NR.________ 

din 28 mai 2015 

privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din imobilul situat în P-ţa 
Trandafirilor nr.5, Centrului Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi 

Educaţie Artistică Mureş  

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.9.859/21.05.2015 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 darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, a spaţiilor în suprafaţă de        
386,81mp, din imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, P-ţa Trandafirilor nr.5, Centrului 
Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş, pentru desfăşurarea 
activităţii. 

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

Art.3. Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş poate utiliza 
spaţiile date în folosinţă gratuită, doar pentru activităţi culturale sau conexe acestora. 

Art.4. Predarea-preluarea spaţiilor menţionate la art.2, se va face pe bază de proces-verbal 
încheiat între Consiliul Judeţean Mureş şi Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi 
Educaţie Artistică Mureş, în termen de 15 zile de la aprobarea prezentei hotărâri. 

Art.5. Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş va suporta din 
bugetul propriu cheltuielile de întreţinere şi funcţionare aferente spaţiilor ce fac obiectul 
art.2, precum și dotarea corespunzătoare a acestora. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean 
Mureş, Centrului Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş, care răspund 
de aducerea sa la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE  
Ciprian Dobre 

 

Avizat pentru legalitate 

SECRETAR 
Paul Cosma 

 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
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Nr.9.859/21.05.2015 

Dosar  VI/D/1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din imobilul situat în P-ţa 
Trandafirilor nr.5, Centrului Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi 

Educaţie Artistică Mureş  

Imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, P-ţa Trandafirilor nr.5, face parte din domeniul 

public al judeţului Mureş în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.12/2004 privind 

completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42./2001, cu modificările 

ulterioare, cu imobilul situat in Tg.Mureş, Piaţa Trandafirilor nr.5. 

În acest imobil îşi desfăşoară activitatea Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi 

Educaţie Artistică Mureş – instituţie de cultură subordonată Consiliului Judeţean Mureş, 

diverse fundaţii şi asociaţii, precum şi partide politice, în baza unor contracte de închiriere 

încheiate cu autoritatea publică judeţeană. 

Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş ne-a solicitat spaţii 

suplimentare pentru a-şi putea desfăşura activitatea. Având în vedere solicitarea acestei 

instituţii, precum şi intenţia de începere a lucrărilor de reabilitare a clădirii - „Palatul 

Apollo”,  Consiliul Judeţean Mureş nu a mai prelungit contractele de închiriere ajunse la 

termen. 

În acest sens, au fost notificate instituţiile ale căror contracte au expirat şi au fost întreprinse 

toate demersurile necesare în vederea eliberării şi preluării spaţiilor respective. 

Ţinând cont de solicitarea Centrului Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică 

Mureş – instituţie de cultură subordonată Consiliului Judeţean Mureş, autoritatea publică 

judeţeană propune darea  în folosinţă gratuită a spaţiilor devenite disponibile, identificate în 

anexa la hotărâre,  pe o perioadă de 5 ani, Centrului, pentru desfăşurarea propriei activităţi. 

Predarea–preluarea spaţiilor se va face pe bază de proces - verbal încheiat între Consiliul 
Judeţean Mureş şi Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş.  

 
Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş va suporta din 
bugetul propriu cheltuielile de întreţinere şi funcţionare aferente acestor spaţii precum şi 
dotarea acestora. 

 
Având în vedere cele prezentate, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 
alăturat. 

 
    PREŞEDINTE                                                                        DIRECTOR EXECUTIV 
    Ciprian Dobre                                                                            Alin Mărginean 

 

 

 

Întocmit: Marcela Moldovan, consilier 
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