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    PROIECT 

 

 

                       HOTĂRÂREA NR.____ 

din 11 septembrie 2015  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.122/11.09.2014 privind darea în 
folosinţă gratuită  a unui spaţiu, din imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, 

situat în Tîrgu Mureş, str.Primăriei,nr.2  

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.17.443/9.09.2015 a Direcţiei Economice, precum şi avizul 

comisiilor de specialitate,  

Având în vedere solicitarea din adresa nr.15554/2015 a Autorităţii Electorale 

Permanente,înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub nr.17264/07.09.2015,   

Luând în considerare prevederile art.102 alin.(3) din  Legea nr. 208/2015 privind alegerea 

Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Electorale Permanente, coroborate cu prevederile art.59 din Hotărârea birourilor 

permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr.2/2007 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente,  

În conformitate cu prevederile art.874 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art.91 alin. (1) Iit. c), al art.97 precum şi al art.124 din Legea administraţiei 

publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

                                                       hotărăşte: 

Art.1. Prevederile art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.122/11.09.2014, se 

modifică în sensul prelungirii cu 3 ani, a duratei folosinţei gratuite acordate Autorităţii 

Electorale Permanente , în vederea funcţionării Biroului Judeţean Mureş, pentru spaţiul în 

suprafaţă de 24,78 mp, din imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, strada Primăriei, 

nr.2. 

Art.2. Celelalte prevederi ale HCJ nr.122/2014 îşi păstrează valabilitatea. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Mureş şi 

Autorităţii Electorale Permanente, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

                                                                                                                    

                                                                                              

PREŞEDINTE                                                                 Avizat pentru legalitate                                                               

Ciprian Dobre                                                                                 SECRETAR 

                                                                                                                                             Paul Cosma 

 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
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             Nr. 17.443/09.09.2015 

                    Dosar VI/D/1 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre  pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 

nr.122/11.09.2014 privind darea în folosinţă gratuită  a unui spaţiu, din imobilul ce 

aparţine domeniului public judeţean, situat în Tîrgu Mureş, str.Primăriei,nr.2  

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.122/11 septembrie 2014, s-a aprobat darea în 

folosinţă gratuită a unui spaţiu, pentru Autoritatea Electorală Permanentă, cu sediul în 

Bucureşti,  în vederea funcţionării biroului teritorial - Biroul Judeţean Mureş.  

Spaţiul se identifică la etajul 2 al imobilului cu destinaţie administraivă (fost Hotel „Parc”), 

situat în Tîrgu Mureş, str.Primăriei, nr.2, având o suprafaţă de 24,78 mp. 

Conform articolului nr.1 al Hotărârii mai sus menţionate, folosinţa gratuită s-a acordat 

pentru o perioadă de 1 an, perioadă care expiră la 11 septembrie 2015.  

În aceste condiţii, prin adresa nr.15554/3.09.2015 (înregistrată la Consiliul Judeţean sub 

nr.17264/07.09.2015), Autoritatea Electorală Permanentă solicită o prelungire a folosinţei 

gratuite, pentru funcţionarea Biroului Judeţean Mureş. 

Menţionăm  că în legislaţia specifică, respectiv prevederile art.102 alin.(3) din Legea nr. 

208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea 

şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, coroborate cu prevederile art.59 din 

Hotărârea birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr.2/2007 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente, 

este prevăzută asigurarea de către autorităţile administraţiei publice locale, a spaţiilor 

necesare pentru funcţionarea filialelor şi a birourilor Autorităţii Electorale Permanente. 

Faţă de cele de mai sus, luând în considerare faptul că activitatea Biroului Judeţean Mureş, 

se prefigurează a fi una de durată( aşa cum se sugerează şi în denumirea structurii centrale 

-Autoritatea Electorală Permanentă), în condiţiile art.124 din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale , precum şi ale art.874 din Legea nr.287/2009 privind Codul 

Civil, care cuprind prevederi referitoare la posibilitatea de acordare a folosinţei gratuite pe 

termen limitat, a imobilelor/spaţiilor din domeniul public al unităţilor administrativ- 

teritoriale, instituţiilor de utilitate publică, se propune prelungirea folosinţei gratuite 

acordate Autorităţii Electorale Permanente, cu cel putin 3 ani, conform prezentului proiect 

de hotărâre. 

 

 PREŞEDINTE                                                                                           DIRECTOR EXECUTIV 

 Ciprian Dobre                                                                                               Alin Mărginean  

 

  

     Întocmit: Monica Dohotariu, consilier      
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