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HOTĂRÂREA NR.54 
din 28 mai 2015 

 
pentru modificarea 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.9.860/21.05.2015 prezentată de Direcţia Economică, 
precum şi avizele comisiilor de specialitate, 

Având în vedere Decizia civilă nr.123/18.03.2014 a Tribunalului Mureş, Secţia Civilă 
în dosar nr.11558/320/2012, 

Ţinând cont de vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate 
publică 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. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/2001 privind însuşirea 
inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum urmează: 

- la secţiunea I "Bunuri Imobile"- se radiază poziţia nr.241 „Clădire administrativă – 
sediu instituţii cu teren aferent”,  având elementele de identificare: Tîrgu Mureş, 
str.Tuşnad, nr.5, clădire fundaţie din beton, S+P+2E, zidărie de cărămidă, 
acoperită cu ţiglă şi teren aferent 270 mp.   

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Direcţiei Juridice şi 
Administraţie Publică din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi Municipiului Tîrgu 
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. 9.860/21.05.2015 
Dosar  VI/D/1 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

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

modificările şi completările ulterioare 

Inventarul bunurilor din domeniul public al judeţului Mureş, s-a efectuat în baza Legii 
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi a Normelor 
tehnice de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr.548/1999, şi a fost 
însuşit de Consiliul Judeţean prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.42/12 iulie 2001. 

Acesta, împreună cu inventarele municipiilor, oraşelor şi comunelor a fost înaintat 
Guvernului României şi a fost atestat prin Hotărârea Guvernului României nr.964/2002.   

Imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Tuşnad nr.5, înscris în C.F. nr.133200 Tîrgu 
Mureş, cu nr. cadastral C1, nr. topo. 787/1/1/3, 789/1/2/3, compus din construcţii şi 
teren în suprafaţă de 270 mp, a făcut parte din domeniul public al judeţului Mureş, în baza 
Hotărârii Consiliului Judeţean nr.42/12 iulie 2001 privind însuşirea inventarului domeniului 
public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare şi atestat ca 
aparţinând acestuia prin Hotărârea Guvernului României nr.964/2002. 

În acest imobil îşi desfăşoară activitatea două instituţii publice de cultură, de interes 
public judeţean aflate în subordinea Consiliului Judeţean Mureş, respectiv revistele 
„Vatra” şi „Lato”. 

Întrucât, prin hotărârea consiliului local nr. 125/31.05.2001 acest imobil a fost înclus în 
lista imobilelor aparţinând domeniului public al municipiului Tîrgu Mureş, Consiliul 
Judeţean Mureş a promovat acţiune în instanţă solicitând excluderea acestui imobil din 
lista bunurilor aparţinând municipiului Tîrgu Mureş. Cererea Consiliului Judeţean Mureş  a 
fost respinsă reţinîndu-se că în mod legal imobilul a fost cuprins în inventarul bunurilor 
aparţinând domeniului public al municipiului Tărgu Mureş, în condiţiile în care acest imobil 
a fost în administrarea S.C. Locativ S.A. 

Astfel, Decizia nr.123/2014 a Tribunalului Mureş obligă Judeţul Mureş în calitate de pârât, 
să lase în deplină proprietate şi posesie municipiului Tîrgu Mureş, imobilul din str. Tuşnad 
nr.5, înscris în C.F. nr.133200 Tîrgu Mureş, cu nr. cadastral C1, nr. topo. 787/1/1/3, 
789/1/2/3, compus din construcţii şi teren în suprafaţă de 270 mp. 

Faţă de cele prezentate propunem modificarea  Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însuşirea 
inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările 
ulterioare în sensul radierii de la secţiunea I "Bunuri Imobile"- a poziţiei nr.241 „Clădire 
administrativă – sediu instituţii cu teren aferent”, în vederea predării acestui imobil 
municipiului Tîrgu Mureş. 

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

 

                                PREŞEDINTE                                                                                       DIRECTOR              
Ciprian Dobre                                                                              Alin Mărginean 

                                                                                                 
 

Întocmit: Marcela Moldovan, consilier 
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