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                       HOTĂRÂREA NR.115 

   din 24 septembrie 2015  

pentru modificarea Anexei la Hotărârea  Consiliului Judeţean Mureş nr.42/2001  
privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, 

 cu modificările şi completările ulterioare 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr. 18.164/22.09.2015 a Direcţiei Economice, precum şi 

avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere adresa SC Stereo Cad S.R.L înregistrată la Consiliul Judeţean  Mureş sub 

nr. 17631/14 sept.2015, adresa nr.6704/2015 a Universităţii de Medicină şi Farmacie Tîrgu 

Mureş, precum şi declaraţia notarială  autentică nr.1735/14.09.2015 a rectorului acestei 

instituţii, 

Ţinând cont de prevederile art.11 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind 

regimul  drumurilor şi ale Anexei nr.2.28 actualizată - Reţeaua de drumuri judeţene din 

judeţul Mureş la Hotărârea Guvernului nr.540/2000 privind aprobarea încadrării în 

categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise 

circulaţiei publice,  prevederile Hotărârii Guvernului României  nr.867/2002 privind 

trecerea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului 

Sănătăţii şi Familiei, în domeniul public al judeţelor, 

Luând în considerare prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art.91 alin. (1) Iit. c), al art.97 precum şi al art.124 din Legea administraţiei 

publice locale nr.215/2001, 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: 

a)  La Secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziţii: 

- poziţia nr. 66 „DJ 142 Târnăveni-Bălăuşeri”, coloana nr.(3) „ Elemente de 

identificare” va avea următorul cuprins:” Km 0+000-34+848, L=34,848km, îmbrăcăminte 

asfaltică” şi coloana nr.(5)” Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins „ 

2.860.142,63”; 

- poziţia nr.281 „ Clinica de Neuropsihiatrie şi Endocrinologie cu anexe” , coloana (3) „ 

Elemente de identificare”  va avea următorul cuprins: „Tîrgu Mureş, str.Gh.Marinescu 

nr.38, construcţie S+P+2E, pe fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă din 

lemn cu învelitoare de ţiglă, suprafaţă construită 983 mp, cu magazie materiale în 

suprafaţă construită de 98mp, teren aferent imobilului 1328mp ;  magazie cu suprafaţă 

construită de 151mp şi teren aferent acesteia, în suprafaţa de 281 mp;” 
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- poziţia nr.282 “ Policlinica Stomatologică nr.2 Tîrgu Mureş”, coloana (3) „ Elemente 

de identificare”  va avea următorul cuprins: ”Tîrgu Mureş, str.Gh.Marinescu, nr.38, 

construcţie parter pe fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă din lemn cu 

învelitoare de ţiglă, suprafaţă construită 717 mp şi teren aferent imobilului în suprafaţă 

de 892mp”; 

- poziţia nr.283 „ Clădire-Clinica Pediatrie II Tîrgu Mureş”, coloana (3) „ Elemente de 

identificare”  va avea următorul cuprins: „Str. Gh.Marinescu nr.38, construcţie P+2E pe 

fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă din lemn cu învelitoare de ţiglă, 

suprafaţă construită 771 mp şi magazie oxigen cu suprafaţa construită de 4mp, teren 

aferent imobilului în suprafaţă de 973 mp.” 

Art.2. Consiliul Judeţean Mureş ia act şi acceptă instituirea servituţii de trecere cu 

piciorul şi cu  maşina, asupra proprietăţii Universităţii de Medicină şi Farmacie Tîrgu 

Mureş, înscrisă în CF nr.134090/Tîrgu Mureş, constituind cale de acces spre imobilele 

„Clinica de Neuropsihiatrie şi Endocrinologie cu anexe”, “Policlinica Stomatologică nr.2 

Tîrgu Mureş” şi  „Clădire-Clinica Pediatrie II Tîrgu Mureş”, conform declaraţiei notariale 

autentice, nr.1735/14.09.2015. 

Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică municipiului Târnăveni, Universităţii de Medicină şi 

Farmacie Tîrgu Mureş  şi Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 

Mureş,  care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

                                                                                                                    

                                                                                              

PREŞEDINTE                                                                             Contrasemnează                     

Ciprian Dobre                        SECRETAR 

                                                                                                                   Paul Cosma 
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             Nr. 18.164/22.09.2015 

                    Dosar VI/D/1 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru modificarea Anexei la Hotărârea  Consiliului Judeţean Mureş nr.42/2001 
privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu 

modificările şi completările ulterioare 

Inventarul domeniului public al judeţului Mureş , realizat în baza Legii nr.213/1998  

privind bunurile proprietate publică, cu modificări şi completări ulterioare, a fost 

 însuşit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/2001 şi atestat în Anexa  

nr.1 a  Hotărârii Guvernului nr.964/2002 privind atestarea domeniului public al 

 judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş. 

Drumul Judeţean DJ 142 Târnăveni-Bălăuşeri aparţine domeniului public judeţean fiind 

înscris în Inventarul actualizat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.34/2008, la 

poziţia nr.66, cu  următoarele elemente de identificare „ Km 1+300-34+848, L=33,548km, 

îmbrăcăminte asfaltică”. 

În realitate, drumul judeţean porneşte de la Km 0+000 şi are o lungime 34,848 km, aşa 

cum este înscris în Anexa 2.28 actualizată –Reţeaua de drumuri judeţene din judeţul 

Mureş, la HGR 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor 

publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice. 

Porţiunea lipsă din inventarul domeniului public al judeţului, a fost identificată  pe    

teritoriul municipiului Târnăveni, fiind inventariată ca stradă, la poziţia nr. 5-„ Strada 1 

decembrie 1918”din hotărârea Consiliului Local Târnăveni nr.60 /2001, privind însuşirea 

inventarului domeniului public al municipiului Târnăveni.(aşa cum rezultă şi din adresa 

firmei SC Stereo Cad SRL care realizează lucrările de cadastru şi intabulare a drumului, 

respectiv înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub nr.17631/2015 ) 

 Având în vedere că un tronson din drumul judeţean DJ142, care cuprinde şi teritoriul 

municipiului Târnăveni, face obiectul unui proiect de modernizare prin fonduri 

europene, se impune corectarea de urgenţă a elementelor de identificare ale acestuia, 

în acord cu datele reale, menţionate mai sus.  

Pe de altă parte, imobilele „ Clinica de Neuropsihiatrie şi Endocrinologie cu anexe”, 

„Policlinica Stomatologică nr.2 Tîrgu Mureş” şi „ Clădire –Clinica Pediatrie II Tîrgu 

Mureş”, care fac parte din structura Spitalului Judeţean Mureş, fiind preluate în 

domeniul public al judeţului Mureş, în baza HGR nr. 867/2002, au fost în mod eronat 

înscrise în Cartea Funciară, în favoarea Universităţii de Medicină şi Farmacie. 

În urma corespondenţei purtate, precum şi a Controlului Curţii de Conturi, Universitatea 

de Medicină şi Farmacie Tîrgu Mureş, prin adresa nr.6704, înregistrată la Consiliul 

judeţean Mureş sub nr.11192/2015,(anexată în copie)  
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ne comunică decizia fermă de a proceda pe cale amiabilă, la rectificarea cărţii funciare, 

cu privire la imobilele de mai sus, care nu aparţin de fapt proprietăţii Universităţii, ci 

fac parte din domeniul public al judeţului Mureş. 

Confruntându-se datele de identificare ale imobilelor în cauză aşa cum ele au fost 

preluate prin Protocol , cu datele  înscrise ulterior la poziţiile nr.281,282 şi 283 din 

Anexa la HCJ nr.34/2008 ce cuprinde inventarul actualizat al domeniului public al 

judeţului, precum şi cu datele înscrise în Cartea Funciară , în favoarea UMF ,  s-au 

constatat unele  inadvertenţe, respectiv, o magazie de materiale, în suprafaţă 

construită de 98 mp de la „Clinica de Psihiatrie şi Endocrinologie” , apare în Protocolul 

de predare-preluare sub denumirea de „ birou şi sală de aşteptare”(nr.inventar 1027), în 

timp ce „magazia de oxigen”, în suprafaţă construită de 4 mp, aparţinând de Clinica 

Pediatrie, apare în acelaşi Protocol, cu denumirea de „ gard”(nr.inventar 1189). Pe de 

altă parte, în descrierea elementelor de identificare de la poziţiile 281 şi 283 din 

Inventarul domeniului public, construcţiile anexe amintite mai sus, nu se regăsesc. 

 În urma măsurătorilor cadastrale efectuate, s-au determinat şi suprafeţele de 

teren aferente celor trei imobile. 

În consecinţă, se impune modificarea elementelor de identificare ale imobilelor cu 

destinaţie sanitară de la poziţiile 281, 282 şi 283 din Inventarul domeniului public al 

judeţului Mureş, în sensul cuprinderii terenului aferent acestora, precum şi a descrierii 

complete a acestora, in concordanţă cu realitatea de fapt şi pentru facilitarea înscrierii 

în Cartea funciară a  dreptului de proprietate al judeţului Mureş. 

Rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie, prin declaraţia notarială autentică 

nr.1735/14.09.2015(anexată în copie), declară că este de acord cu instituirea şi înscrierea 

în  CF nr.134090 a dreptului de servitute de trecere cu piciorul şi cu maşina, asupra 

proprietăţii U.M.F, constituind cale de acces  spre imobilele  „ Clinica de Neuropsihiatrie 

şi Endocrinologie cu anexe”, “ Policlinica Stomatologică nr.2 Tîrgu Mureş” şi  „ Clădire-

Clinica Pediatrie II Tîrgu Mureş”. 

Având în vedere argumentele prezentate mai sus, supunem spre analiză şi 

aprobare prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

 PREŞEDINTE                                                                                           DIRECTOR EXECUTIV 

 Ciprian Dobre                                                                                               Alin Mărginean  

 

 

 

  

     Întocmit: Monica Dohotariu, consilier      
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