
Anexa  

 la H.C.J. Mureş nr.           /26.05.2016 

 

Datele de identificare ale terenurilor din localitatea Călugăreni   

 

Nr. Inv. 

domeniu 

public al 

judeţului 

Cod 

de 

clasi

ficar

e 

Denumirea 

bunului 

Elemente de identificare  Anul 

dobândirii 

sau dării în 

folosinţă  

Valoare 

de 

inventar 

(lei) 

Situaţia juridică actuală 

 
801. 

 

 

 

Teren în 

localitatea 

Călugăreni 

 

Teren în suprafaţă de 1815 mp., aferente 

parcului arheologic Călugăreni 

 

2016 

 

1960,2 

Proprietar judeţul Mureş, în administrarea 

Muzeului Judeţean Mureş, drept de 

proprietate dobândit prin transmitere în 

temeiul: Legii 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, a Legii nr.18/2016 

pentru completarea art. 9 din Legea nr. 213/ 

1998 privind bunurile proprietate publică şi a 

Legii 287/2009 privind Codul civil, înscris în 

C.F nr.50815/Eremitu 

802.   

Teren în 

localitatea 

Călugăreni 

 

Teren în suprafaţă de 285 mp., aferente 

parcului arheologic Călugăreni 

 

2016 

 

307,8 

Proprietar judeţul Mureş, în administrarea 

Muzeului Judeţean Mureş, drept de 

proprietate dobândit prin transmitere în 

temeiul: Legii 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, a Legii nr.18/2016 

pentru completarea art. 9 din Legea nr. 213/ 

1998 privind bunurile proprietate publică şi a 

Legii 287/2009 privind Codul civil,  înscris în 



 

C.F nr.50816/Eremitu 

803.   

Teren în 

localitatea 

Călugăreni 

 

Teren în suprafaţă de 2000 mp., aferente 

parcului arheologic Călugăreni 

 

2016 

 

2160 

Proprietar judeţul Mureş, în administrarea 

Muzeului Judeţean Mureş, drept de 

proprietate dobândit prin transmitere în 

temeiul: Legii 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, a Legii nr.18/2016 

pentru completarea art. 9 din Legea nr. 213/ 

1998 privind bunurile proprietate publică şi a 

Legii 287/2009 privind Codul civil,  înscris în 

C.F nr.50856/Eremitu 

804.   

Teren în 

localitatea 

Călugăreni 

 

Teren în suprafaţă de 3150  mp., aferente 

parcului arheologic Călugăreni 

 

2016 

 

9545 

Proprietar judeţul Mureş, în administrarea 

Muzeului Judeţean Mureş, drept de 

proprietate dobândit prin transmitere în 

temeiul: Legii 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, a Legii nr.18/2016 

pentru completarea art. 9 din Legea nr. 213/ 

1998 privind bunurile proprietate publică şi a 

Legii 287/2009 privind Codul civil,  înscris în 

C.F nr.50852/Eremitu 

805.   

Teren în 

localitatea 

Călugăreni 

 

Teren în suprafaţă de 150 mp., aferente 

parcului arheologic Călugăreni 

 

2016 

 

455 

Proprietar judeţul Mureş, în administrarea 

Muzeului Judeţean Mureş, drept de 

proprietate dobândit prin transmitere în 

temeiul: Legii 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, a Legii nr.18/2016 

pentru completarea art. 9 din Legea nr. 213/ 

1998 privind bunurile proprietate publică şi a 

Legii 287/2009 privind Codul civil,  înscris în 

C.F nr.50853/Eremitu 


