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Proiect                                                                                                                                                                                           

         
HOTĂRÂREA NR.____ 

din 29 decembrie 2015 

privind prelungirea duratei de dare în folosinţă  gratuită Agenţiei 
Naţionale de Presă „ Agerpres”, a unui spaţiu din imobilul ce aparţine 

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

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.23508/28.12.2015 a Direcţiei Economice, precum şi 

avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere adresa nr.5302/26.11.2015, a Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub nr.23508/03.12.2015, precum şi Hotărârea 

Consiliului Judeţean nr.3/29.01.2015 privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu ce 

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

nr.2,  

Luând în considerare prevederile art.124 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, coroborate cu cele ale  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  prelungirea cu un an, a duratei de  dare în folosinţă gratuită, a unui 

spaţiu, din imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu 

Mureş, strada Primăriei nr.2, către Agenţia  Naţională de Presă AGERPRES, folosinţă 

gratuită acordată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.3/29.01.2015. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice din cadrul Consiliului 

Judeţean Mureş şi  Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, 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.23508/28.12.2015 

Dosar  VI/D/1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei de dare în folosinţă gratuită 
Agenţiei Naţionale de Presă „ Agerpres”, a unui spaţiu din imobilul ce aparţine 
domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, str.Primăriei, nr.2 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.3/29.01.2015 a fost dat în folosinţă 

gratuită un spaţiu în suprafaţă de 16,44mp ,din imobilul ce aparţine domeniului 

public judeţean, situat în Tîrgu Mureş, str.Primăriei, nr.2 (fostul Hotel „Parc”), 

către Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, pentru desfăşurarea activităţii 

corespondentului special al Agenţiei.  

Întrucât în baza  Hotărârii mai sus menţionate,  folosinţa  gratuită  a fost 

acordată pentru 1 an, Agenţia Naţională de Presă prin adresa 

nr.5302/26.11.2015, solicită Consiliului Judeţean Mureş o prelungire a duratei de 

folosinţă gratuită asupra spaţiului ocupat în prezent.   

Luând în considerare prevederile art.124 din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, coroborate cu cele ale art.874 din Legea 

nr.287/2009 privind Codul Civil, ţinând cont de statutul de instituţie publică al 

Agenţiei Naţionale de Presă, se propune prelungirea cu 1 an a duratei folosinţei 

gratuite acordate acesteia pentru spaţiul în suprafaţă de 16,44 mp din fostul 

Hotel „ Parc”, pentru a fi utilizat în continuare de corespondentul special al 

Agenţiei. 

Având în vedere cele prezentate, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul 

de hotărâre alăturat. 

 
 
 

    PREŞEDINTE                                                                   DIRECTOR EXECUTIV 

    Ciprian Dobre                                                                         Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Monica Dohotariu, consilier 
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