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HOTĂRÂREA NR. 36 
din 31 martie 2016 

aprobarea unor măsuri în vederea înscrierii în Cartea Funciară a Centrelor de 
Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică „Sf. Maria” şi „Primula”, situate în 

Brâncoveneşti str. Castelului nr.215 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.5.425/24.03.2016 a Direcţiei Economice, precum şi 
avizele comisiilor de specialitate,  

Având în vedere documentaţia topo-cadastrală întocmită de către topograf inginer 
Flaviu Misarăş, 

Ţinând cont de prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

În considerarea prevederilor Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996, 
actualizată şi ale Ordinului 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, 
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară,  

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. Se însuşeşte documentaţia topo-cadastrală întocmită de către topograf inginer 
Flaviu Misarăş, în vederea înscrierii în cartea funciară a Centrelor de Recuperare şi 
Reabilitare Neuropsihiatrică „Sf. Maria” şi „Primula”, situate în Brâncoveneşti str. 
Castelului nr.215, proprietate publică a Judeţului Mureş, aflate în administrarea 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, conform anexei, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. (1) Se aprobă efectuarea demersurilor pentru înscrierea în cartea funciară a 
Centrelor de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică „Sf. Maria” şi „Primula”, situate 
în Brâncoveneşti str. Castelului nr.215, proprietate publică a Judeţului Mureş, aflate în 
administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş. 

(2) În sensul prevederilor alin.(1), se mandatează domnul Ciprian Dobre - Preşedintele 
Consiliului Judeţean Mureş să semneze toate documentaţiile necesare înscrierii în 
cartea funciară a dreptului de proprietate. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, 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/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
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Nr.5.425/24..03.2016 

Dosar  VI/D/1 

EXPUNERE DE MOTIVE 

aprobarea unor măsuri în vederea înscrierii în Cartea Funciară a Centrelor de 
Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică „Sf. Maria” şi „Primula”, situate în 

Brâncoveneşti str. Castelului nr.215 

Centrele de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică “Sf. Maria” şi “Primula” Brâncoveneşti 
au fost realizate prin subproiecte finanţate în cadrul Proiectului privind Incluziunea Socială – 
Programul pentru persoane cu dizabilităţi, din împrumutul acordat Guvernului României de 
către Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Cofinanţarea a fost asigurată 
de către Consiliul Judeţean Mureş.  

Terenurile pe care au fost edificate Centrele „Sf.Maria” şi „ Primula” au fost în proprietate 
comunei Brâncoveneşti.  

Întrucât în imobilele mai sus menţionate îşi desfăşoară activitatea un serviciu de interes 
judeţean, se impune înscrierea acestora în domeniul public al judeţului Mureş, sens în care, 
prin Hotărârea nr.21/2015, Consiliul Judeţean Mureş s-a aprobat solicitarea adresată 
Consiliului Local al comunei Brâncoveneşti pentru trecerea unor terenuri din domeniul public 
al comunei Brâncoveneşti, în domeniul public al judeţului Mureş.  

Ţinând cont de prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare, prin Hotărârea nr.14/24.04.2015, Consiliul Local 
Brâncoveneşti a aprobat transmiterea terenurilor mai sus menţionate în domeniul public al 
judeţului Mureş.  

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.99/2015, a fost completată anexa la HCJ 
nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările 
şi completările ulterioare prin introducerea în domeniu public al judeţului Mureş a terenurilor 
aferente Centrelor de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică „Sf. Maria” şi „Primula” 
Brâncoveneşti. 

În vederea intabulării celor două Centre, în favoarea judeţului Mureş, au fost pregătite 
documentaţiile topo cadastrale, de către inginer topograf Flaviu Misarăş. 

Urmarea întocmirii documentaţiilor top-cadastrale şi a măsurătorilor realizate cu aparatură 
de precizie GPS, s-a constatat că, parcelele înscrise în cartea funciară nu corespund ca formă 
şi poziţie cu cele  care sunt edificate cu construcţii, situaţie în care s-a propus repoziţionarea 
acestora. 

Totodată, s-a mai constatat că, suprafaţa totală delimitată, de limite îngrădite, aferente 
celor cinci imobile care aparţin domeniului public al judeţului Mureş, înscrise în cartea 
funciară  şi cele două imobile ale Asociaţiei Alternativa, este mai mare decât suprafaţa 
înscrisă în extrasele de  carte funciară, sens în care, se propune majorarea acestor suprafeţe 
cu 10% în conform prevederilor art.41 alin.(3) lit.b  din Legea cadastrului şi publicităţii 
imobiliare nr.7/1996. 

Faţă de cele de 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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