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HOTĂRÂREA NR.29 

din 27 februarie 2014 

pentru modificarea şi completarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind 
însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.2.958/20.02.2014 prezentată de Direcţia Economică, 
precum şi avizele comisiilor de specialitate,  

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr.51/2006, republicată, precum şi  Procesul-verbal de recepţie a bunurilor 
achiziţionate,  

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. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/2001 privind însuşirea 
inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

a) la secţiunea I "Bunuri Imobile"-  poziţia nr.794 „Clădire şi teren aferent,  coloana 
(4) "Elemente de identificare" se modifică şi va avea următorul cuprins: "Comuna 
Vînători, Sat Archita, Construcţie şi teren aferent în suprafaţă de 748 mp; 

b) secţiunea I "Bunuri Imobile", se completează prin introducerea a două  poziţii noi, 
respectiv poziţiile nr. 796 - 797, reprezentând bunurile ce compun depozitul 
zonal de deşeuri Sînpaul şi instalaţia de tratare mecano - biologică a deşeurilor 
Sînpaul, judeţul Mureş, realizate în cadrul proiectului „Sistem de Management 
Integrat al Deşeurilor Solide” (SMIDS), identificate în anexa, ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Direcţia Amenajare Teritoriu şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Mureş 
răspunde de întocmirea documentaţiei de intabulare a bunurilor imobile menţionate 
la art.1. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice și Direcţiei Amenajare 
Teritoriu şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de 
aducerea sa la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                                                           Contrasemnează                                                               
Ciprian Dobre                                                                                  SECRETAR 
                                                                                                                                                  Paul Cosma 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/hot132_2013.htm#expmot
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa_hot132.doc
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Nr.2.958/20.02.2014 
Dosar  VII/E/1 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei la HCJ 
nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului 

Mureş, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.75/2013 s-a aprobat cuprinderea 
în domeniul public al judeţului, a imobilului situat în localitatea Archita -  
clădire şi teren aferent în suprafaţă de 609 mp,  destinat înfiinţării unui centru 
de sănătate multifuncţional, ca unitate sanitară în structura Spitalului Clinic 
Judeţean Mureş.  
 
Ulterior, în urma efectuării măsurătorile de precizie, în vederea întocmirii 
documentaţiei de intabulare a imobilului în cauză, s-a constatat faptul că  
terenul aferent acestuia este de 748 mp şi nu de 609 mp cum apărea în 
documentaţia de transmitere a imobilului. 
 
În acest sens, Consiliul Judeţean Mureş prin Hotărârea nr.150/2013 a aprobat 
modificarea Hotărârii  nr.58/2013 privind solicitarea adresată Consiliului Local 
al Comunei Vînători pentru trecerea unui imobil din domeniul public al comunei 
Vînători şi din administrarea Consiliului Local Vînători în domeniul public al 
judeţului Mureş şi în administrarea Consiliului Judeţean Mureş, în sensul 
modificării elementelor de identificare ale imobilului, respectiv a suprafeţei 
terenului aferent aşa cum aceasta a rezultat din măsurători. 
 
De asemenea, în sensul celor mai sus arătate, Consiliul Local al Comunei 
Vînători prin Hotărârea nr.6/2014 a aprobat modificarea şi completarea 
Hotărârii nr.12/2013 privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public 
al comunei Vînători şi din administrarea Consiliului Local Vînători în domeniul 
public al judeţului Mureş şi în administrarea Consiliului Judeţean Mureş. 
 
 Având în vedere modificările şi completările actelor administrative mai sus 
invocate se impune modificarea elementelor de identificare ale poziţiei nr.794 

„Clădire şi teren aferent" din Anexa la HCJ nr.42/2001. 
 
În cadrul proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în 
judeţul Mureş”(SMIDS Mureş), în valoare de 187.454.679 lei fără TVA, finanţat 
din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) în cadrul POS Mediu, 
Axa prioritară 2 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor 
şi reabilitarea siturilor istorice contaminate” s-au realizat investiţiile prioritare 
legate de managementul integrat al deşeurilor la nivel judeţean, pe 
următoarele paliere: colectare separată, valorificare-reciclare, reducerea 
cantităţii de deşeuri biodegradabile şi eliminarea deşeurilor pe un depozit 
conform. 
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Astfel, în cadrul contractului de tip proiectare şi execuţie „Construcţia 
depozitului zonal de deşeuri, a instalaţiei de tratare mecano - biologică şi  
închiderea depozitelor neconforme în judeţul Mureş”, cu o valoare de 
100.750.643,84 RON + TVA, au fost realizate investiţii, defalcate pe 
următoarele sectoare de lucrări: 
 
Sector 1 – Construcţia depozitului zonal de deşeuri Sînpaul 
Sector 2 – Construcţia instalaţiei de tratare mecano-biologică a deşeurilor 
Sînpaul 
Sector 3 – Închiderea depozitului neconform de deşeuri Tîrgu Mureş/Cristeşti 
Sector 4 - Închiderea depozitului neconform de deşeuri Reghin 
Sector 5 - Închiderea depozitului neconform de deşeuri Iernut 
Sector 6 - Închiderea depozitului neconform de deşeuri Luduş 
Sector 7 - Închiderea depozitului neconform de deşeuri Sovata 
 
 Întrucât, lucrările au fost finalizate şi întreaga infrastructură creată (bunuri 
mobile/imobile)  a fost recepţionată de către comisia de recepţie constituită în 
acest sens la terminarea lucrărilor, se impune ca investiţiile aferente Sectorului 
1 şi 2, respectiv depozitul zonal de deşeuri şi instalaţia de tratare mecano - 
biologică a deşeurilor Sînpaul, să fie cuprinse în inventarul domeniului public al 
judeţului Mureş, sens în care, propunem completarea anexei la HCJM  
nr.42/2001 privind însuşirea domeniului public al judeţului Mureş, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre anexat. 

 

 

                                PREŞEDINTE                                             
Ciprian Dobre                                                      DIRECTOR : Bartha Iosif 

                                                                                                DIRECTOR : Valer Băţaga 

                                                                                                DIRECTOR : Genica Nemeș 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Marcela Moldovan, consilier 

Verificat : Radu Spinei, manager proiect 
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