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HOTĂRÂREA NR. 190 

din 21 decembrie 2016 

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al judeţului Mureş şi din 
administrarea Consiliului Judeţean Mureş în domeniul public al statului 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.24.572/21.12.2016 a Direcției Economice, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate,  

Având în vedere solicitarea nr.20.320/14.12.2016 a Secretariatului General al Guvernului 
României, înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub nr.24099/15.12.2016,  

Având în vedere prevederile art.9 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale Legii nr.287/2009 
privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În conformitate cu prevederile art.43, alin.(1) coroborate cu cele ale art.98 referitoare la 
procedura de urgenţă, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi cu 
prevederile art.55 alin.(1) şi (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Consiliului Judeţean Mureş aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.87/2012,  

În temeiul art.91, alin. (1) Iit. a) şi c), precum şi al art.97 din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte : 

Art.1. (1) Se aprobă transmiterea unui imobil, situat în localitatea Gorneşti – teren şi 
construcţii, identificat în C.F. nr.2244/N/Gorneşti, C.F. nr.51604/Gorneşti şi C.F. 
nr.51603/Gorneşti, din domeniul public al Judeţului Mureş şi din administrarea Consiliului 
Judeţean Mureş, în domeniul public al statului.  

(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 părţile interesate, în termen de 30 de zile. 

Art.3. (1) Imobilul transmis în conformitate cu dispoziţiile art. 1 poate fi utilizat exclusiv 
pentru a fi dat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş, în vederea realizării Centrului de excelenţă 
în pregătirea personalului operativ la dezastre. 

(2) Neînceperea lucrărilor pentru realizarea proiectului „Centru de excelenţă în pregătirea 
personalului operativ la dezastre” în termen de 24 luni de la data comunicării prezentei 
hotărâri, precum şi încălcarea dispoziţiilor alin. (1), atrage de drept repunerea părţilor în 
situaţia anterioară actului de transmitere, fără îndeplinirea vreunei formalităţi. 

Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean 
Mureş şi Secretariatului General al Guvernului României, care răspund de aducerea sa la 
îndeplinire. 

 
 
PREŞEDINTE                                                                                   Contrasemnează                                                                                                  

Péter Ferenc                                                                                           SECRETAR 

                                                                                                                                                             Paul Cosma 
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Nr. 24.572/21.12.2016 

Dosar  VII/D/1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

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

statului 
Prin Hotărârea Guvernului României nr.1184/06.09.2006 privind transmiterea unor imobile 
din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public 
al judeţului Mureş şi în administrarea Consiliului Judeţean Mureş, imobilul situat în 
Gorneşti-teren şi construcţii, identificate în C.F nr.2244/N/Gorneşti, C.F. 
nr.51604/Gorneşti şi C.F. nr.51603 /Gorneşti, a fost transmis în domeniul public al 
judeţului Mureş. 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş este propus de către 
Inspectoratul General pentru situaţii de Urgenţă în Programul de accesare a fondurilor 
europene pentru perioada de finanţare 2014-2020 cu proiectul „Centru de excelenţă în 
pregătirea personalului operativ la dezastre”. 

În vederea accesării fondurilor europene şi pentru implementarea proiectului amintit, a 
fost identificat imobilul situat în Gorneşti, aflat în domeniul public al judeţului Mureş. 

Având în vedere cele de mai sus, Secretariatul General al Guvernului României prin adresa 
nr.20.320/14.12.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub nr.24099/15.12.2016 
solicită transmiterea imobilul situat în localitatea Gorneşti - teren şi construcţii, 
identificat în C.F nr.2244/N/Gorneşti, C.F. nr.51604/Gorneşti şi C.F. nr.51603 /Gorneşti, 
din domeniul public al judeţului Mureş în domeniul public al statului, pentru a fi dat în 
administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
”Horea” al judeţului Mureş, în vederea implementării proiectului „Centru de excelenţă în 
pregătirea personalului operativ la dezastre”. 

Lega nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică reglementează la art.9, alin.(2) 
faptul că, „trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale 
în domeniul public al statului se face la cererea Guvernului, prin hotărâre a consiliului 
judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, 
declarându-se din bun de interes public judeţean sau local în bun de interes public 
naţional”. 

Imobilul în cauză, care urmează să fie transmis poate fi utilizat exclusiv pentru a fi dat în 
administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
„Horea” al judeţului Mureş, în vederea realizării Centrului de excelenţă în pregătirea 
personalului operativ la dezastre. 

Neînceperea lucrărilor pentru realizarea proiectului „Centru de excelenţă în pregătirea 
personalului operativ la dezastre” în termen de 24 luni de la data comunicării prezentei 
hotărâri, precum şi încălcarea dispoziţiilor prezentei hotărâri, atrage de drept repunerea 
părţilor în situaţia anterioară actului de transmitere, fără îndeplinirea vreunei formalităţi. 

Faţă de cele arătate, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind 
transmiterea unui imobil din domeniul public al judeţului Mureş şi din administrarea 
Consiliului Judeţean Mureş în domeniul public al statului. 

 
PREŞEDINTE                                                                      DIRECTOR EXECUTIV 
Peter Ferenc                                                                          Alin Mărginean 

                                      

 

                                       Întocmit: Marcela Moldovan, consilier 
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