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HOTĂRÂREA NR. 71 
din 26 mai 2016 

pentru modificarea şi 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.10.082/2016 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 Legii nr.18/2016 pentru completarea art. 9 din 
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, precum şi a Hotărârii Consiliului 
Local al Comunei Eremitu nr.21/2016 privind trecerea unor terenuri din domeniul privat al 
comunei Eremitu în domeniul public al comunei Eremitu, iar apoi în domeniul public al 
judeţului Mureş, 

Ţinând cont de nota internă nr.9901/2016 a Direcţiei Tehnice din cadrul 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 modifică şi  se completează după cum urmează: 

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

- poziţia nr.66 „DJ 142 Târnăveni-Bălăuşeri”, coloana nr.(7) „Situaţia juridică actuală” va 
avea următorul cuprins: ”Proprietar judeţul Mureş, administrator Consiliul Judeţean Mureş, 
cf.O.G. nr.43/1997, art.7 şi 22, întabulare drept de proprietate în C.F.nr.51306/Găneşti, 
C.F.nr.51310/Găneşti, C.F.nr.51307/Găneşti, C.F.nr.54695/ Târnăveni, C.F.nr.54698/ 
Târnăveni”;  

- poziţia nr.105 „DJ 151 B Ungheni- Căpîlna de Sus-int.DJ 142 C” , coloana nr.(7) „ Situaţia 
juridică actuală” va avea următorul cuprins: ”Proprietar Judeţul Mureş, administrator 
Consiliul Judeţean Mureş, cf.O.G. nr.43/1997, art.7 şi 22, întabulare drept de proprietate 
în C.F.nr.53832/Ungheni, C.F.nr.53822/Ungheni, C.F.nr.51978/Mica, C.F.nr.51988/Mica, 
C.F.nr.5133/Găneşti, C.F.nr.53820/Ungheni”;  

b) La secţiunea I "Bunuri Imobile", după poziţia 800, se introduc cinci noi poziţii - 801, 802, 
803, 804, 805 având conţinutul în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. Imobilele de la art.I. lit. b), identificate în anexa la prezenta hotărâre, se transmit 
în administrarea Muzeului Judeţean Mureş. 

Art.III. 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 imobilelor menţionate la art.I. lit. b). 

Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice, Direcţiei 
Amenajare Teritoriu şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, precum şi Muzeului 
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.10.082/23.05.2016 

Dosar  VI/D/1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

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

Mureş, cu modificările şi completările ulterioare 

 

În prezent, în judeţul Mureş sunt cunoscute trei tabere în care au staţionat trupele 
militare auxiliare şi anume la Brâncoveneşti, Călugăreni, Sărăţeni. În jurul acestor 
tabere militare romane au fost întemeiate aşezări civile care au funcţionat ca 
importante centre religioase, economice şi culturale ale regiunii. 

Situl cu cel mai mare potenţial muzeologic şi turistic este compus din castrul, termele şi 
aşezarea de la Călugăreni (comuna Eremitu).  

Având în vedere cele de mai sus, prin adresa nr.1418/2015 Muzeul Judeţean Mureş, 
solicită autorităţii publice judeţene întreprinderea tuturor demersurilor necesare în 
vederea trecerii terenurilor proprietate a comunei Eremitu, situate în extravilanul 
localităţii Călugăreni, înscrise în CF.nr.50815/Eremitu, CF.nr. 50816/Eremitu CF.nr. 
50852/Eremitu, şi CF.nr.50853/Eremitu, în domeniul public al judeţului Mureş, în 
vederea transmiterii lor în administrarea Muzeului Judeţean Mureş, cu destinaţia de 
parc arheologic, sens în care a  fost adoptată hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 
nr.84/2015 privind solicitarea adresată Consiliului Local al Comunei Eremitu pentru 
trecerea unor terenuri proprietate a comunei, în domeniul public al judeţului Mureş. 

Prin Hotărârea nr.21/2016 consiliul Local al Comunei Eremitu a aprobat transmiterea 
terenurilor  situate în extravilanul localităţii Călugăreni, înscrise în CF.nr.50815/Eremitu 
cu suprafaţa de 1815 mp., în CF.nr.50816/Eremitu cu suprafaţa de 285 mp., în 
CF.nr.50852/Eremitu cu suprafaţă de 3150 mp., în CF.nr.50853/Eremitu cu suprafaţa de 
1180 mp., şi în C.F. nr. 50856/Eremitu cu suprafaţă de 2000 mp.,în domeniul public al 
judeţului Mureş, în vederea transmiterii lor în administrarea Muzeului Judeţean Mureş, 
cu destinaţia de parc arheologic. 

Predarea – preluarea terenurilor menţionate, se face pe bază de proces - verbal încheiat 
între părţile interesate. 

Direcţia Amenajare Teritoriu şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Mureş va face 
demersurile ce se impun pentru întocmirea documentaţiei de intabulare a terenurilor 
menţionate, în domeniul public al judeţului Mureş şi în administrarea Muzeului Judeţean 
Mureş. 

Totodată, menţionăm că, drumurile judeţene DJ 142 Târnăveni-Bălăuşeri şi DJ 151B 
Ungheni - Căpîlna de Sus - int.DJ 142C aparţin domeniului public judeţean, fiind 
cuprinse în Inventarul actualizat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.34/2008 
pentru modificarea anexei la HCJ Mureş nr.42/2001 privind însuşirea inventarului 
domeniului public al judeţului Mureş, cu modificări şi completări ulterioare, la poziţiile 
nr.66 şi nr.105.  

Pentru depunerea cererii de finanţare şi accesarea fondurilor europene pentru 
reabilitarea şi modernizarea drumurilor mai sus menţionate, era necesară realizarea 
documentaţiei cadastrale şi înscrierea în Cartea Funciară a drumurilor judeţene DJ 142 
Târnăveni-Bălăuşeri 142 km 0+000-12+700 şi DJ 151B Ungheni-Căpîlna de Sus-int.DJ 142C 
0+000-13+000, sens în care a fost încheiat Contractul de servicii având acest obiect 
nr.21/29.04.2015 cu SC Stereo Cad SRL.  
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Urmarea întocmirii şi depunerii documentaţiilor topo-cadastrate de către prestator, la 
Oficiul de Cadastru şi Publicitatea Imobiliară Mureş, au fost obţinute următoarele Cărţi 
Funciare pentru „DJ 142 Târnăveni-Bălăuşeri”, C.F.nr.51306/Găneşti, C.F.nr.51310/ 
Găneşti, C.F.nr.51307/Găneşti, C.F.nr.54695/Târnăveni, C.F.nr.54698/Târnăveni”, iar 
pentru „DJ 151 B Ungheni - Căpîlna de Sus - int.DJ 142 C” , C.F.nr.53832/Ungheni, 
C.F.nr.53822/Ungheni, C.F. nr.51978/Mica, C.F.nr.51988/Mica, C.F.nr.5133/Găneşti, 
C.F. nr.53820/Ungheni”. 

Documentaţia aferentă contractului de prestări servicii mai sus menţionat, a fost 
recepţionată de către comisia numită în acest sens, iar prin nota internă nr.9901/2016       
,Direcţia Tehnică a transmis procesul verbal de recepţie a documentaţiei topo-
cadastrale pentru cele două drumuri, cu solicitarea de a modifica hotărârea inventarului 
domeniului public al judeţului Mureş. 

Ţinând cont de cele de mai sus, propunem modificarea şi completarea Anexei la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/2001 privind însuşirea inventarului 
domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare, prin 
modificarea poziţiilor nr.66 şi nr.105 din inventar, pe coloana 7 „Situaţia juridică 
actuală” cu extrasele de carte funciară aferente tronsoanelor de drum întabulate şi 
completarea hotărârii prin introducerea a cinci noi poziţii, respectiv poziţiile nr.801, 
802, 803, 804, 805, reprezentând  terenuri în localitatea Călugăreni, aferente parcului 
arheologic. 

Faţă de cele prezentate, supunem spre dezbatere şi aprobare, proiectul de hotărâre 
alăturat. 

  

 

 

PREŞEDINTE                                                                     DIRECTOR EXECUTIV 

                         Ciprian Dobre                                                                        Alin Mărginean 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Marcela Moldovan, consilier 
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