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    PROIECT 

 

              

 

 

  HOTĂRÂREA NR.________ 

                      din 24 septembrie 2015  

pentru stabilirea unor măsuri privind funcţionarea Serviciului Public Judeţean 
Salvamont-Salvaspeo  Mureş 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

 

Văzând Expunerea de motive nr.18.068/18.09.2015 a Direcţiei Economice, precum şi 

avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.43/07.10.2004  privind aprobarea 

organizării şi funcţionării Serviciului Public Judeţean Salvamont –Salvaspeo Mureş, 

modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.20/26.02.2009, 

Luând în considerare Sentinţa nr.5307/2013 a Tribunalului Mureş, rămasă definitivă şi 

irevocabilă, prin Decizia 4576/2014 a Curţii de apel Tîrgu Mureş, precum şi adresa  

10 171/DC/18.08.2015 a Administraţiei Naţionale „ Apele Române”-Administraţia Bazinală 

de Apă Mureş, 

Prevederile art.874 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, 

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

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

 

hotărăşte: 

Art.1. Se ia act  de Sentinţa nr.5307/2013 a Tribunalului Mureş, rămasă definitivă şi 

irevocabilă, prin Decizia 4576/2014 a Curţii de apel Tîrgu Mureş prin care s-a dispus 

anularea în parte a HCJM nr.21/2010, în sensul scoaterii din inventarul domeniului public al 

judeţului Mureş, a imobilului teren în suprafaţă de 232mp şi corp de clădire C9, în 

suprafaţă de 158,37mp, înscris în CF nr.127763/Tîrgu Mureş, cu consecinţa  retragerii 

dreptului de administrare acordat Serviciului Public Salvamont-Salvaspeo , prin HCJ 

nr.21/2013 asupra imobilului. 

Art.2 Predarea  corpului de clădire şi a terenului aferent se va face prin Proces Verbal de 

predare-primire, încheiat între Consiliul Judeţean Mureş, în calitate de predător şi 

Administraţia Naţională „ Apele Române”-Administraţia bazinală de Apă Mureş, în calitate 

de primitor. 
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Art.3 (1)Se solicită Administraţiei Naţionale „ Apele Române”-Administraţia bazinală de 

Apă Mureş să aprobe folosinţa gratuită a imobilului teren, în suprafaţă de 232mp şi corp de 

clădire C9, în suprafaţă de 158,37mp, pentru funcţionarea Serviciului Public Judeţean 

Salvamont-Salvaspeo Mureş. 

    (2) Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, în subsidiar, va numi 3 reprezentanţi din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, care vor negocia cu administratorul 

imobilului specificat  la alin.(1) un nivel rezonabil al chiriei, pentru funcţionarea Serviciului 

Public Judeţean „ Salvamont Salvaspeo”, în cazul în care acesta nu va aproba folosinţa 

gratuită a spaţiilor. 

Art.4 Până la 31 decembrie 2015 se vor face demersuri de identificare a unor spaţii 

adecvate funcţionării Serviciului Public Judeţean „ Salvamont-Salvaspeo”, în cadrul 

imobilelor ce aparţin domeniului public al judeţului Mureş. 

Art.5  Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Mureş,    

Serviciul public judeţean Salvamont-Salvaspeo Mureş , precum şi Administraţiei  

Administraţiei Naţionale „ Apele Române”-Administraţia Bazinală de Apă Mureş. 

 

 

 

 

                                                                                                                         

                                                                                               

                                                                                         AVIZAT PENRU LEGALITATE                                                          

                 PREŞEDINTE                                                                                          SECRETAR 

  Ciprian Dobre                                                                                     Paul Cosma 
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Nr. 18.068/18.09.2015 

              Dosar VI/D/1 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre   

pentru stabilirea unor măsuri privind funcţionarea Serviciului Public Judeţean Salvamont-

Salvaspeo  Mureş 

 

Imobilul fost depozit ALA, situat în Tîrgu Mureş, str.Koteles Samuel, nr.33,teren în  

suprafaţă de 232mp şi suprafaţă construită de 158,37mp, este înscris în Inventarul 

domeniului public al judeţului Mureş, la poziţia nr.237(Anexa la HCJ nr.34/2008, 

modificată prin HCJ nr.21/2010). 

În anul 2013, dreptul de administrare asupra acestui imobil a fost transmis 

Serviciului Public Salvamont-Salvaspeo Mureş, în vederea funcţionării ( prin HCJ 

nr.21/28.2013). 

Urmare a Sentinţei nr5307/2013 a Tribunalului Mureş, rămasă definitivă şi 

irevocabilă prin Decizia nr.4576/2014 a Curţii de apel Tîrgu Mureş, imobilul mai sus 

menţionat nu mai aparţine domeniului public al judeţului Mureş. 

 Activitatea serviciului public judeţean „Salvamont-Salvaspeo Mureş”, este de 

interes comunitar, având ca obiect de activitate prevenirea accidentelor turistice şi 

salvarea persoanelor accidentate şi a bolnavilor în munţi, prevenirea accidentelor şi 

organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic, precum şi salvarea 

persoanelor aflate în pericol de înec şi prevenirea oricăror accidente de acest fel. 

 Ţinând cont de caracterul de urgenţă al intervenţiilor, Serviciul are nevoie de 

condiţii deosebite pentru depozitarea  echipamentelor, loc de spălare şi uscare a 

acestora, duşuri pentru personal, loc pentru compresor pentru încărcat butelii cu aer 

comprimat pentru echipa de scafandri ai instituţiei(procedură foarte zgomotoasă), 

loc de antrenament pentru personalul angajat şi colaboratori.(adresa SPJ Salvamont 

Salvaspeo Mureş nr.259/2015, înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub 

nr.17328/2015) 

În aceste condiţii, nu a fost identificată încă o locaţie adecvată, pentru această 

activitate, spaţiile libere pe care le deţinem în imobilul fost  „Hotel Parc”, nu 

satisfac necesităţile de intervenţie rapidă, în caz de solicitări. 

Faţă de situaţia prezentată,  până la găsirea unui spaţiu potrivit activităţii, în cadrul 

imobilelor ce aparţin judeţului Mureş, se propune ca Serviciul să funcţioneze în 

actualul imobil, situat în Tîrgu Mureş, str.Koteles Samuel, nr.33, sens în care se va 

solicita noului administrator, Administraţia Naţională „ Apele Române”, prin  
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Administraţia Bazinală de Apă  Mureş, folosinţa gratuită asupra imobilului, în condiţiile 

art.874 din Legea nr.287/2009-Codul Civil care stipulează că  

 „ Dreptul de folosinţă asupra bunurilor proprietate publică se acordă, cu titlu gratuit, pe 

termen limitat, în favoarea instituţiilor de utilitate publică”. 

În cazul în care noul administrator nu va fi de acord cu folosinţa gratuită, Preşedintele  

Consiliului Judeţean va numi reprezentanţi din aparatul de specialitate care vor negocia  

un nivel rezonabil al chiriei, ţinând cont de interesul public. Menţionăm că, prin adresa 

nr.10171/DC/18.08.2015, Administraţia Bazinală de Apă  Mureş(A.B.AMureş) ne  comunică 

 nivelul chiriei stabilit prin Hotărârea nr.7 a Comitetului de Direcţie al A.B.A Mureş, 

respectiv 2325lei, la care se adauga TVA-24%,valoarea totală lunară ajungând la 2883lei. 

Nivelul semnifică 18,2 lei/mp/lună, respectiv, 4,23Eur/mp/lună(curs Eur=4,43lei/Eur). 

Calculul unitar s-a făcut în funcţie de suprafaţa construită de 158,37mp. Menţionăm că 

nivelul de 18, 2 lei/mp/lună este mult peste nivelul prevăzut în HCJ nr.176/2009, 

respectiv, de 0,5 lei/mp/lună pentru spaţii de birouri. 

  Solicitându-se tarife imobiliare pentru spaţii de birouri, în zona centrală, s-au 

obţinut următoarele oferte:  

-Agentia Imobiliară “ Nomex”:5-6 Eur/mp/lună 

- Agenţia Imobiliară “Hansvil”:5-7 Eur/mp/lună  

Apreciem că nu poate fi acceptat un nivel al chiriei, la concurenţă cu nivelul 

practicat de firmele imobiliare. 

Faţă de cele prezentate mai sus, supunem spre analiză şi aprobare proiectul de 

hotărâre alăturat. 

 

 

 

  

 

 

 PREŞEDINTE                                                                                 DIRECTOR 

EXECUTIV 

 Ciprian Dobre                                                                                    Alin Mărginean   

  

                                    

 

  Intocmit: Monica Dohotariu, consilier 
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