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HOTĂRÂREA NR.2 

din 28 ianuarie 2016 

pentru completarea 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.278/2016 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, a Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Iernut 

nr.169/2015 privind trecerea Monumentului Eroilor de la Oarba de Mureş, precum şi a 

terenului acestuia, din domeniul public al Oraşului Iernut în domeniul public al 

Judeţului Mureş şi în administrarea Consiliului Judeţean Mureş,  

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.I. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/2001 privind însuşirea 

inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările 

ulterioare, se completează după cum urmează: 

a) la secţiunea I "Bunuri Imobile", după poziţia 799, se introduce o nouă poziţie - 800, 

având conţinutul în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. Direcţia Amenajare Teritoriu şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Mureş 

răspunde de întocmirea documentaţiei şi îndeplinirea procedurilor pentru înscrierea 

în C.F. a dreptului de proprietate al judeţului Mureş asupra imobilului menţionat la 

art.I. 

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice şi 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/hot075_2013.htm#exp
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Nr. 278/21.01.2016 

Dosar  VI/D/1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

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

şi completările ulterioare 

 

Momentul istoric de acum 70 de ani de la Oarba de Mureș reprezintă bătălia simbol a 
eliberării Ardealului, în care au fost uciși 11.000 de soldați, subofițeri și ofițeri români. În 
memoria celor căzuţi în acele împrejurări, la 5 ani de la terminarea războiului, respectiv la 
9 mai 1950, este inaugurat Monumentul Eroilor de la Oarba de Mureş, monument care face 
parte din domeniul public al Oraşului Iernut. 

Din perspectiva celor de mai sus şi în considerarea prevederilor art.8 din Legea nr.379/ 
2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit cărora mormintele şi operele comemorative de război pot 
aparţine domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.53/2014 pentru aprobarea participării 
Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi 
culturale şi sociale de interes public judeţean, precum și efectuarea unor demersuri în 
vederea cuprinderii în patrimoniul public al județului Mureş a unor morminte şi opere 
comemorative de război, s-a aprobat solicitarea adresată Consiliului Local al Oraşului 
Iernut privind trecerea Monumentului Eroilor de la Oarba de Mureş, precum şi a terenului 
aferent acestuia, din domeniul public al Oraşului Iernut în domeniul public al Judeţului 
Mureş şi în administrarea Consiliului Judeţean Mureş.  

Monumentului Eroilor de la Oarba de Mureş, a fost cuprins în domeniul public al Oraşului 
Iernut şi atestat ca aparţinând domeniului public al Oraşului prin Hotărârea Guvernului 
nr.964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al 
municipiilor şi comunelor din judeţul Mureş. 

La momentul atestării, în inventarul domeniului public al Oraşului Iernut a fost cuprins 
Monumentul Eroilor de la Oarba de Mureş, iar terenul aferent acestuia, fără a fi măsurat a 
fost cuprins ca, fiind în suprafaţă de 26.000 mp. Ulterior, urmarea măsurătorilor de 
precizie s-a constatat că suprafaţă de teren aferentă Monumentului este de 56.689 mp. 

Având în vedere, cele de mai sus prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Iernut 
nr.104/2015 privind înscrierea unor imobile aparţinând Oraşului Iernut, a fost  aprobată 
înscrierea provizorie în Cartea Funciară şi a suprafeţei de teren de 30.689 mp, situată în 
intravilanul Oraşului Iernut, sat Sfântu Gheorghe, având categoria de folosinţă parc, 
aferentă Monumentului Eroilor. Înscrierea în C.F nr.53374/Oraşul Iernut a fost făcută, după 
cum urmează: întabulare, drept de proprietate, pentru cota de 26.000/56.689, şi înscriere 
provizorie, drept de proprietate pentru cota de 30.689/56.689. 

Prin Hotărârea nr.169/2015, Consiliul Local al Oraşului Iernut a aprobat trecerea 
Monumentului Eroilor de la Oarba de Mureş, precum şi a terenului acestuia, din domeniul 
public al Oraşului Iernut în domeniul public al judeţului Mureş şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Mureş.  

Predarea – preluarea Monumentului Eroilor de la Oarba de Mureş se face pe bază de proces 
- verbal încheiat între părţile interesate. 
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Direcţia Amenajare Teritoriu şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Mureş va face 
demersurile ce se impun pentru întocmirea documentaţiei de intabulare a imobilului 
Monumentului Eroilor de la Oarba de Mureş, precum şi a terenului aferent acestuia, în 
domeniul public al judeţului Mureş şi în administrarea Consiliului Judeţean Mureş. 

Ţinând cont de cele de mai sus, propunem completarea Anexei la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Mureş nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului 
Mureş, cu modificările şi completările ulterioare, la secţiunea I "Bunuri Imobile", prin 
introducerea unei poziţii noi cu nr.800, reprezentând " Monumentului Eroilor de la Oarba 
de Mureş şi terenul aferent acestuia în suprafaţă de 56.689 mp". 

Având în vedere motivele prezentate mai sus, supunem spre dezbatere şi aprobare, 
proiectul de hotărâre alăturat. 

  

 

 

PREŞEDINTE                                                                     DIRECTOR EXECUTIV 

                         Ciprian Dobre                                                                        Alin Mărginean 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Marcela Moldovan, consilier 
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