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HOTĂRÂREA NR.149 

din 26 octombrie 2017 

privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.190/2016 

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. 22136/19.10.2017 a Direcției Economice, precum şi 

avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere adresa nr.3420026/14.09.2017 a Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă „Horea” al Judeţului Mureş, înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub 

nr.19565/18.09.2017,  

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 temeiul art.91, alin. (1) Iit.c), precum şi al art.97 din Legea administraţiei publice 

locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
hotărăşte: 

 
Art.1. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.190/2016 privind transmiterea 

unui imobil din domeniul public al judeţului Mureş şi din administrarea Consiliului 

Judeţean Mureş în domeniul public al statului, se modifică după cum urmează: 

Coloana nr.8, „Valoare de inventar(lei)” se modifică şi va avea următorul cuprins 

„403.357,13 lei”. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice din cadrul Consiliului 

Judeţean Mureş şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Horea” al Judeţului Mureş, 

care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 
PREŞEDINTE                                                                              Contrasemnează                                                                                                  

Péter Ferenc                                                                                       SECRETAR 

                                                                                                                                                       Paul Cosma 
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Nr.22136/19.10.2017 

Dosar  VII/D/1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.190/2016 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 imobilului situat în localitatea Gorneşti - teren şi construcţii, 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”. 

Prin Hotărârea nr.190/2016, autoritatea publică judeţeană a aprobat transmiterea imobilului, 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. 

La momentul aprobării Hotărârii mai sus invocate, în anexa la hotărâre, în coloana 8, „valoarea de 

inventar lei”, a fost trecută valoarea de inventar a imobilului din contabilitatea de gestiune a Consiliului 

Judeţean, care era de 8.434.019,32, valoare rezultată în urma reevaluării din anul 2014. 

Prin adresa nr.3420026/2017, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Horea” al judeţului Mureş, ne face 

cunoscut faptul că pentru promovarea Hotărârii de Guvern este necesar ca în conformitate cu precizările 

Ministerului Justiţiei, procesul verbal de reevaluare a bunurilor care urmează să fie transmise să nu fie 

mai vechi de 6 luni. 

Având în vedere cele de mai sus şi ţinând cont de faptul că, în anul 2017 urma să se efectueze o nouă 

reevaluare a bunurilor din domeniul public şi privat al judeţului, cu respectarea prevederilor Ordonanţei 

Guvernului României nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 

instituţiilor publice, prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş nr.443/10.10.2017 s-a 

constituit comisia de reevaluare a patrimoniului public al judeţului Mureş. 

Urmare a activităţii comisiei de reevaluare, valoarea contabilă a imobilului situat în localitatea Gorneşti – 

teren şi construcţii este de 8.403.357,13 lei, sens în care, se impune şi modificarea Anexei la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.190/2016. 

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

 
PREŞEDINTE                                                                      DIRECTOR EXECUTIV 
Peter Ferenc                                                                          Alin Mărginean 

                                      

                                       Întocmit: Marcela Moldovan, consilier 
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