
 

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

                        

       

                           

H O T Ă R Â R E A  nr. 328 

din 28 noiembrie 2017  

                                                                                                               

privind reînnoirea unor contracte de închiriere pentru spaţii 

cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, precum și repartizarea unui spațiu aflat 

în proprietatea municipalităţii 

 

 

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

 

Văzând Expunerea de motive nr. 62937 din 11.2017 privind reînnoirea 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 H.C.L.M.  nr. 60 

din 23 februarie 2017, 

Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 

Legea nr. 14/2003  Legea partidelor politice, Legea nr. 334/2006 din 17 iulie 2006 privind 

finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, H.C.L.M. nr. 133/2006, 

H.C.L.M. nr. 80/2006, H.C.L.M. nr. 347/2006,  H.C.L.M. nr. 405/2009 privind aprobarea 

duratei contractelor de închiriere pentru spațiile proprietatea municipalității,  precum și 

HCLM nr. 54/2004 privind funcționarea Comisiei de specialitate pentru repartizarea spațiilor 

cu altă destinație decât aceea de locuințe cu modificările și completările ulterioare, 

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

destinație decât aceea de locuințe  nr.  20126 din 10.04.2017, 

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, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

          H o t ă r ă ş t e : 

Art. 1. Se aprobă reînnoirea contractului de închiriere a spaţiului în suprafaţă de 73,19 

mp + 37,95 mp pivniță, situat în str. Avram Iancu, nr. 23, pentru Societatea Cultural 

Patriotică ”Avram Iancu” pe o perioadă de 6 luni. 

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

201,94 mp, situat în str.  str. Bolyai nr. 36, pentru Uniunea Generală a Pensionarilor, pe o 

perioadă de 6 luni. 

Art. 3. Se aprobă reînnoirea contractului de închiriere a spaţiului în suprafaţă de 20,24 

mp, situat în  str. Gh. Doja nr. 9, în favoarea  Asociaţiei  pentru Copii Dislexici pe o 

perioadă de 6 luni. 

Art. 4. Se aprobă reînnoirea contractului de închiriere a spaţiului în suprafaţă de 18,10 

mp, situat în   P-ța Trandafirilor, nr. 38 sp. 2 în favoarea Asociaţiei Filatelică Mureș, pe o 

perioadă de 6 luni. 



 

 

Art. 5. Se ia act de încetarea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 18,68 

mp, situat în str. Călărașilor nr. 32, folosit de Corpul Experților Tehnici, urmând ca S.C. 

LOCATIV S.A. să întreprindă măsurile necesare în vederea eliberării spațiului. 

Art. 6. Se ia act de încetarea contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 58,30 

mp, situat în str. Revoluției nr. 2, folosit de Asociația Fotbal Club ASA 2013, urmând ca 

S.C. LOCATIV S.A. să întreprindă măsurile necesare în vederea eliberării spațiului 

Art. 7. Se aprobă  prelungirea contractului de închiriere a spaţiului în suprafaţă de 

68,18 mp, situat în  str. Gh. Doja nr. 9, în favoarea  Asociatiei Carpatina Ardeleană, pe o 

perioadă de 6 luni. 

Art. 8. Se aprobă  prelungirea contractului de comodat  pentru apartamentele 3 și 4  

situate în  str. Valea Rece nr. 10,  în favoarea Parohiei Romano Catolice, pentru o perioadă 

de 6 luni, cu posibilitate de prelungire. 

Art. 9. Se aprobă repartizarea spațiului în suprafața de 23,38 mp, situat în str. Liviu 

Rebreanu nr. 1, sp.2 în favoarea Asociației Asined Naiart.  

  Art. 10. 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. 11.  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, 

    p. Secretarul  Municipiului  Tîrgu Mureş 

           Director executiv D.J.C.A.A.P.L. 

                  Cătană Dianora-Monica 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


