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HOTĂRÂREA NR.29 

din 30 martie 2017 

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al judeţului Mureş  

în domeniul public al statului 

 

Consiliul Județean Mureș, 

Văzând Expunerea de motive nr. 6100/23.03.2017 a Direcției Economice, precum şi 

avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere adresa nr. 162018 din 22.12.2016 a Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub nr. 24867 din 27.12.2016 

precum şi adresa Direcţiei pentru Agricultură Mureş nr. 237 din 31.01.2017, înregistrată 

la Consiliul Judeţean Mureş sub nr. 1952 din 31.01.2017. 

În conformitate cu prevederile art. 5, alin. (2), din Legea nr. 157/2016 privind unele 

măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 

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 imobilului situat în municipiul Tîrgu Mureş, Piaţa 

Mărăşeşti nr.13, județul Mureș, evidențiat în C.F.nr.92709/N/III/Tîrgu Mureş, din 

domeniul public al Judeţului Mureş, în domeniul public al statului, cu menţinerea 

dreptului de folosinţă încuviinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr. 113/2015 în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST 

MUREȘ” şi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 10/2017 în favoarea Societăţii 

Naţionale de Cruce Roşie din România - Filiala Mureş. 

(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. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice din cadrul Consiliului 

Judeţean Mureş şi Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care răspund de 

aducerea sa la îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                    Contrasemnează 

Péter Ferenc                                                                                       SECRETAR 

                                                                                                        Paul Cosma 
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Nr. 6100/23.03.2017 

Dosar  VII/D/1 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al județului Mureș 

în domeniul public al statului 

 

Imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureș, Piața Mărășești nr. 13, a trecut în domeniul 

public al județului Mureș în două etape. 

Inițial, a fost transmis din patrimoniul S.C. „Industrie Mică și Prestații” S.A. în domeniul 

public al județului Mureș și în administrarea Regiei Autonome Județene pentru Utilități 

Rurale Mureș, în vederea funcționării acesteia, construcția în suprafață de 354 mp, 

evidențiată în CF nr. 3374/a Tîrgu Mureș. 

Terenul aferent imobilului a fost transmis din domeniul public al statului în domeniul 

public al județului Mureș prin HGR nr. 1658/2008 privind reglementarea regimului 

juridic al unor imobile. 

Ulterior, întreg imobilul – teren și construcții a fost transmis în administrarea Camerei 

Agricole Mureș prin HCJM nr. 119/2010 privind transmiterea dreptului de administrare 

asupra imobilului ce aparține domeniului public al județului Mureș, situat în municipiul 

Tîrgu Mureș, str. Mărășești, nr. 13. 

Camera Agricolă Județeană Mureș a fost înființată prin HCJM nr. 25/2010 privind 

aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și 

funcționare ale Camerei Agricole Județene Mureș, adoptată în aplicarea HGR nr. 

1609/2009 privind înființarea camerelor agricole județene, prin reorganizarea 

oficiilor/centrelor de consultanță agricolă județene, aflate în subordinea Agenției 

Naționale de Consultanță Agricolă. 

În imobilul în cauză își mai desfășoară activitatea Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară „AQUA INVEST MUREȘ”, instituție publică de interes județean, și 

Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Mureș, instituție publică de 

interes național, conform HCJM nr. 113/2015 și nr. 10/2017. 

Prin Legea nr. 157/2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate 

în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, s-a 

reglementat reorganizarea direcțiilor pentru agricultură județene ca instituții publice 

cu personalitate juridică, servicii publice deconcentrate în subordinea Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin preluarea activității, patrimoniului și personalului 

direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, caselor agronomului, 

compartimentelor funcționale din subordinea Direcției monitorizare inspecții, verificare 

și control din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și ale 

camerelor agricole județene, structuri care se desființează. 
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Conform dispozițiilor art.5, alin. (2) din actul normativ mai sus indicat „Bunurile din 

domeniul public al județului aflate în administrarea camerelor agricole județene se 

transmit în domeniul public al statului prin hotărâre a consiliului județean, în termen 

de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”. 

În aplicarea prevederilor legale menționate mai sus, Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice prin adresa nr. 70667 din 09.08.2016, solicită transmiterea 

imobilului situat în Tîrgu Mureș str. Mărășești nr.13, în domeniul public al statului, iar 

prin adresa nr. 237 din 31.01.2017 înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub 

nr. 1952 din 31.01.2017, Direcția pentru Agricultură Mureș ne solicită sprijin pentru 

desfășurarea activității în condiții optime. 

Ținând cont de cele prezentate se propune transmiterea imobilului situat în Tîrgu 

Mureș, Piața Mărășești nr. 13 evidențiat în CF nr. 92709/N/III/Tîrgu Mureș, din domeniul 

public al Județului Mureș, în domeniul public al statului, cu menținerea dreptului de 

folosință încuviințat prin HCJM nr. 113/2015 în favoarea Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „AQUA INVEST MUREȘ” și prin HCJM nr.10/2017 în favoarea Societății 

Naționale de Cruce Roșie din România - Filiala Mureș. 

Față de cele arătate, supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind 

transmiterea unui imobil din domeniul public al județului Mureș în domeniul public al 

statului. 

 

 

 

PREȘEDINTE                                                                               DIRECTOR EXECUTIV 

Péter Ferenc                                                                         Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Marcela Moldovan, consilier 

               Kakasi Andras 
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