
 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 178 

din 23 noiembrie 2016 

privind trecerea unui imobil din domeniul public al judeţului Mureş şi din 

administrarea Consiliului Judeţean Mureş în domeniul public al Comunei 

Vînători şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Vînători 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.21664/21.11.2016 a Direcţiei Economice, precum şi 

avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere hotărârea Consiliului Local al comunei Vînători nr. 22/31.10. 2016, 

precum şi adresa nr.22042/2016  a Spitalului Clinic Judeţean Mureş,  

Având în vedere prevederile art.9, alin.(3) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia, precum şi ale art.867 şi 868 din noul Cod civil, 

În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit."c" coroborate cu cele ale art. 97 din Legea 

nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

hotărăşte: 

Art.1.(1) Se aprobă trecerea imobilului situat în comuna Vînători, sat Archita nr.246 -

clădire şi teren aferent în suprafaţă de 748mp, înscris în C.F. nr.50743/Vînători, din 

domeniul public al Judeţului Mureş şi din administrarea Consiliului Judeţean Mureş, în 

domeniul public al Comunei Vînători, pentru activităţi sanitare. 

(2) Datele de identificare ale imobilului menţionat la alin.(1) sunt evidenţiate în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Predarea - preluarea imobilului menţionat la art.1 se va face pe bază de 

protocol încheiat între Consiliul Judeţean Mureş şi Consiliului Local al comunei 

Vînători. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice din cadrul Consiliului 

Judeţean Mureş, Spitalului Clinic Judeţean Mureş şi Consiliului Local al Comunei 

Vînători, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE  
Péter Ferenc 

 

Contrasemnează 

SECRETAR 
Paul Cosma 
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http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa_hot090_2013.doc
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Nr.21664/         11.2016 

Dosar  VII/D/1 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind trecerea unui imobil din domeniul public al judeţului Mureş şi din 
administrarea Consiliului Judeţean Mureş în domeniul public al Comunei 

Vînători şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Vînători 

Prin Hotărâre nr.58/2013 privind solicitarea adresată Consiliului Local al Comunei Vînători 
pentru trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Vînători şi din administrarea 
Consiliului Local Vînători în domeniul public al judeţului Mureş şi în administrarea Consiliului 
Judeţean Mureş, imobilul din localitatea Archita, a fost solicitat pentru înfiinţarea unui centru 
de sănătate multifuncţional, fără personalitate juridică,în structura Spitalului Clinic Judeţean 
Mureş, în vederea asigurării furnizării de servicii medicale atât pentru comunitatea locală cât şi 
pentru colectivităţile limitrofe. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.75/2013 s-a aprobat cuprinderea în domeniul public 
al judeţului, a imobilului situat în localitatea Archita - clădire şi teren aferent în suprafaţă de 
609 mp, destinat înfiinţării unui centru de sănătate multifuncţional, ca unitate sanitară în 
structura Spitalului Clinic Judeţean Mureş.  

Ulterior, în urma efectuării măsurătorile de precizie, în vederea întocmirii documentaţiei de 
intabulare a imobilului în cauză, s-a constatat faptul că terenul aferent acestuia este de 748 mp 
şi nu de 609 mp cum apărea în documentaţia de transmitere a imobilului, imobilul fiind înscris în 
C.F. nr.50743/Vînători.  

Asupra imobilului, Consiliul Judeţean Mureş a efectuat unele lucrări de consolidare a subsolului 
clădirii şi lucrări de drenaj, iar în cursul anului 2013 au mai fost achiziţionate servicii de 
proiectare pentru un studiu de fezabilitate în vederea amenajării centrului de sănătate 
multifuncţional, după care lucrările au fost întrerupte. 

Având în vedere starea de degradare fizică a clădirii, aceasta degradându-se continuu, clădirea 
necesitând reabilitare urgentă, în vederea amenajării unui cabinet medical pentru medicul de 
familie Consiliul Local al Comunei Vînători a aprobat Hotărîrea nr.22/31.10.2016, privind 
solicitarea adresată Consiliului Judeţean Mureş, pentru trecerea unui imobil din domeniul public 
al judeţului Mureş şi din administrarea Consiliului Judeţean Mureş în domeniul public al Comunei 
Vînători şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Vînători 

Prin adresa nr.21664/2016, autoritatea publică judeţeană a solicitat punctul de vedere al  
Spitalului Clinic Judeţean Mureş, în calitate de administrator al Spitalului, în sensul în care 
imobilul în cauză, urma să fie amenajat pentru înfiinţarea unui centru de sănătate 
multifuncţional, fără personalitate juridică în structura Spitalului Clinic Judeţean Mureş. 

Urmare a solicitării noastre, prin adresa nr.22042/2016 Spitalul Clinic Judeţean Mureş ne face 
cunoscut că, nu au obiecţiuni cu privire la transmiterea imobilului în cauză. 

Faţă de cele prezentate propunem trecerea imobilului din situat în localitatea Archita nr.246, 
din domeniul public al judeţului Mureş şi din administrarea Consiliului Judeţean Mureş în 
domeniul public al Comunei Vînători şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Vînători. 

Având în vedere cele prezentate supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 
alăturat. 

PREŞEDINTE                                                                      DIRECTOR EXECUTIV 
Péter Ferenc                                                                            Alin Mărginean 
 

 

 

   Întocmit: Marcela Moldovan, consilier 
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