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HOTĂRÂREA NR. 177 
din 23 noiembrie 2016 

privind trecerea unei construcţii din domeniul public al judeţului Mureş în 
domeniul privat al acestuia 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.21.814/16.XI.2016 prezentată de Direcţia Economică, 

precum şi avizele comisiilor de specialitate, 

Luând în considerare solicitarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Mureş – Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Reghin nr.502/2016, 

Având în vedere prevederile O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de 

scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc 

domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi cele ale 

art.22 din Hotărârea Guvernului nr.909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active 

corporale şi necorporale, 

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 aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Mureş, a 

construcţiei  “pătul pentru porumb", din incinta Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Mureş – Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Reghin, situat în 

municipiul Reghin, str.Pandurilor, nr.34A, înscris în C.F. nr.52336/Reghin, 

nr.cad.52336-C9, în vederea desfiinţării acesteia şi eliberării amplasamentului. 

Art.2. Elementele de identificare ale construcţiei ce face obiectul art.1 sunt cuprinse 

în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş – Centrul de 

Îngrijire şi Asistenţă Reghin, va face demersurile pentru obţinerea autorizaţiei de 

desfiinţare a construcţiei şi valorificare a materialelor rezultate din demolare, cu 

respectarea prevederilor legale. 

Art.4. Direcţia Amenajare Teritoriu şi Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş va întreprinde toate măsurile necesare pentru radierea 

construcţiei desfiinţate din C.F. nr.52336/Reghin, nr.cad.52336-C9- poz.A1.9. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş – Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Reghin, Direcţiei Economice 

şi Direcţiei Amenajare Teritoriu şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, 

care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

PREŞEDINTE                               Contrasemnează 
Péter Ferenc                        SECRETAR 
                                Paul Cosma  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/hot062_2013.htm#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa2_hot062_2013.doc


 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   1/1 
 

 

 

Nr. 21.814/16.XI.2016 

Dosar  VI/D/1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind trecerea unei construcţii din domeniul public al judeţului Mureş în 
domeniul privat al acestuia 

 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Reghin, situat în municipiul Reghin, str. Pandurilor nr.34A, 
face parte din domeniul public al judeţului Mureş, iar prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Mureş nr.107/2007 a fost transmis în administrarea Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Mureş. În incinta Centrului, se află un pătul pentru porumb, care este 
înscris în C.F. nr.52336/Reghin, nr.cad.52336-C9. 

Construcţia este edificată în anul 1960, având lungimea de 4m, lăţimea de 1m şi înălţimea de 
3m. Această construcţie este din cherestea acoperită cu ţiglă. Construcţia în cauză este într-
un stadiu avansat de degradare, fiind un real pericol pentru beneficiarii Centrului de Îngrijire 
şi Asistenţă, având durata normală de funcţionare depăşită. 

Prin adresa nr.502/2016, conducerea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Reghin, ne face 
cunoscut faptul că, construcţia–pătul pentru porumb, este degradată, nu mai poate fi 
folosită, ca urmare, se solicită trecerea construcţiei din domeniul public în domeniul privat al 
judeţului, în vederea demolării, întrucât nu mai prezintă siguranţă în exploatare. 

Pentru întocmirea documentaţiei necesare obţinerii autorizaţiei de desfiinţare a construcţiei, 
este necesară trecerea acesteia din domeniul public, în domeniul privat al judeţului, întrucât 
bunurile din domeniul public sunt inalienabile. 

Materialele rezultate în urma demolării vor fi valorificate conform prevederilor legale, iar 
veniturile realizate, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul judeţean, 
în conformitate cu prevederile art.4 din O.G. nr.112/2000. 

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

 

PREŞEDINTE                                                                        DIRECTOR EXECUTIV 

Péter Ferenc                                                                              Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Marcela Moldovan, consilier 


	Hot. 177
	Hot. 177 expunere

