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R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

                                                                   

 

                                                                      

 
H O T Ă R Â R E A   nr. 38 

  din 26 ianuarie 2017 

 
privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii 

cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, aflate în proprietatea municipalităţii 

 

Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

Văzând Expunerea de motive nr. 2771din 18.10.2016  privind prelungirea unor 

contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe precum și 

repartizarea unui spațiu aflat în proprietatea municipalităţii,  elaborată de Serviciul activităţi 

social culturale, sportive, tineret şi locativ şi având avizul comisiei instituită prin HCLM  nr. 

18 din 28 iulie 2016, 

Văzând procesul verbal al comisiei de specialitate privind repartizarea spațiilor cu altă 

destinație decât aceea de locuințe  nr.2528 din 18.01.2017, 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. c. alin. (5), lit. a şi b,  şi a art. 45 alin (3), 

precum şi a art. 115 alin 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, 

 

          H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spaţiului în suprafaţă de 

26,18 mp, situat în str. Viitorului  nr.1B  în favoarea  d-lui Chindea Vasile în calitate de 

beneficiar al Legii nr. 341/2004, pentru o perioadă de 6 luni. 

Art. 2. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spaţiului în suprafaţă  de 

26,18 mp, situat în str. Lăcrămioarei  nr.3  în favoarea d-lui Berghian Aurel în calitate de 

beneficiar al Legii nr. 341/2004, pentru o perioadă de 6 luni. 

Art. 3. Se aprobă prelungirea Contractului de închiriere pentru spaţiile in suprafaţă de 

698 mp + 32,40 mp garaj situate în str. Bolyai nr. 18 folosite de Institutul Naţional de 

Statistică – Direcţia Judeţeană de Statistică Mureş pentru o perioadă de 3 luni. 

Art. 4. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spaţiului în suprafaţă de 

43,45 mp, situat în str. Bolyai nr. 18, în favoarea  Patronatului Naţional Român pentru o 

perioadă de 6 luni. 

Art.5. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spaţiului în suprafaţă de 

22,89 mp, situat în str. Bolyai nr. 18, în favoarea  Asociaţiei Divers pentru o perioadă de 6 

luni. 

Art. 6. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spaţiului în suprafaţă de  

35,58  mp, situat în str. Bolyai nr. 18, în favoarea  Fundaţiei Bethlen pentru o perioadă de 6 

luni. 
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Art.7.Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spaţiilor în suprafaţă de 79,72  

mp + 43,09 mp (pivniță) , situat în str. Bolyai nr. 36, în favoarea  Asociaţiei  Nevăzătorilor 

Tîrgu Mureş pentru o perioadă de 6 luni 

Art. 8. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spaţiului în suprafaţă de 

33,77 mp, situat în str. Bolyai nr. 36, în favoarea  Asociaţiei pentru prevenirea osteoporozei, 

pentru o perioadă de 6 luni. 

Art.  9. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spaţiilor în suprafaţă de 

164,95 mp , situat în str. Bolyai nr. 36, în favoarea  Asociaţiei  Surzilor, Filiala  Tîrgu Mureş 

pentru o perioadă de 6 luni 

Art. 10.Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spaţiilor în suprafaţă de 

88,03 mp , situat în str. Crinului nr.22, în favoarea  Asociaţiei  Focus Eco Center până la 

efectuarea formalităţilor legale de predare a imobilului dar nu mai mult decât pentru o 

perioadă de 6 luni 

Art. 11.Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spaţiilor în suprafaţă de 

47,80 mp , situat în str. Crinului nr.22, în favoarea  Asociaţiei  Grupul Milvus până la 

efectuarea formalităţilor legale de predare a imobilului dar nu mai mult decât pentru o 

perioadă de 6 luni 

Art. 12. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spaţiilor în suprafaţă de 

31,20 mp , situat în str. Crinului nr.22, în favoarea  Asociaţiei  Pro Biciclo Urbo până la 

efectuarea formalităţilor legale de predare a imobilului dar nu mai mult decât pentru o 

perioadă de 6 luni. 

Art. 13. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spaţiului în suprafaţă de 

32,79 mp, situat în str. Enescu nr.2, în favoarea  K’ARTE, pentru o perioadă de 6 luni. 

Art. 14.  Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spaţiului în suprafaţă de 

62,94 mp, situat în str. Gh. Doja  nr.9, în favoarea  Agenției Naționale pentru Locuințe, pentru 

o perioadă de 6 luni. 

Art. 15. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spaţiului în suprafaţă de 

23,47 mp, situat în str. Oituzului nr.1, în favoarea  Asociaţiei APACHOR, pentru o perioadă 

de 6 luni. 

Art. 16. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spaţiului în suprafaţă de 

28,89 mp, situat în str. Revoluţiei nr.25, în favoarea  Asociaţiei Kardiomed, pentru o perioadă 

de 6 luni. 

Art. 17. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spaţiului în suprafaţă de 

168,90 mp, situat în P-ța Trandafirilor nr.14, în favoarea  în favoarea Partidului Social 

Democrat (org. județeană), pentru o perioadă de 6 luni. 

Art. 18. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spaţiului în suprafaţă de 

55,85 mp, situat în P-ţa Trandafirilor nr. 35, pentru Uniunea Vatra Românească, pentru o 

perioadă de 6 luni. 

Art. 19. Se aprobă prelungirea Contractului de închiriere pentru spaţiile in suprafaţă 

de 123 mp situate în P-ţa Trandafirilor nr.38 folosite de Asociaţia 21 Decembrie –Oraş Martir 

pentru o perioadă de 6 luni. 

Art. 20. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spaţiului în suprafaţă de 

30,78 mp, situat în str. Viitorului nr. 1B, in favoarea  Asociaţiei  VEDEM pentru o perioadă 

de 6 luni. 

Art. 21. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spaţiului în suprafaţă de 

61,11 mp, situat în B-dul 1 Decembrie 1918, în favoarea  Asociaţiei de Proprietari nr. 194 

pentru o perioadă de 6 luni. 

Art. 22.Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spaţiilor în suprafaţă de 7,82 

mp , situat în str. Cugir, nr. 10B/15 în favoarea  Asociaţiei de Proprietari nr. 65-66, pentru o 

perioadă de 6 luni. 

Art. 23. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spaţiului în suprafaţă de 

35,00 mp, situat în str. Enescu nr.2, în favoarea  Societăţii Scriitorilor Mureşeni Casa de 

Editură Ardealul, pentru o perioadă de 6 luni. 
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Art. 24. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a spaţiului în suprafaţă de 

33,65 mp, situat în str. Viitorului nr. 1B, in favoarea  Asociaţiei de Proprietari nr. 183 pentru o 

perioadă de 6 luni. 

 Art. 25.  Se aprobă prelungirea  contractului de închiriere pentru spaţiul în suprafaţa 

de 223,52 mp, situat în str. Tuşnad nr.5, folosit de Redacția LÁTÓ pentru o perioadă de 6 

luni. 

Art. 26.  Se aprobă încheierea  contractului de închiriere pentru spaţiul în suprafaţa de 

179,65 mp, situat în str. Tuşnad nr.5, folosit de  Revista VATRA pentru o perioadă de 6 luni. 

 Art. 27.  Se aprobă încheierea  contractului de închiriere pentru spaţiul în suprafaţa de 

69,60 mp, situat în str. Tuşnad nr.5, folosit de  Uniunea Jurnaliştilor Maghiari din România, 

pentru o perioadă de 6 luni. 

Art. 28. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin  D.A.S.C.P.- Serviciul activități culturale sportive 

tineret și locativ, respectiv S.C. LOCATIV S.A. 

Art. 29.  În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 340/2004, 

republicată, privind Instituţia Prefectului şi art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, legea 

contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş, 

pentru exercitarea controlului de legalitate.  

 

    
 
                                                                                             Preşedinte de şedinţă, 

                                                                    dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta    

    Contrasemnează,        

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş                  

            jrs. Andrei Mureşan   

 


