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       HOTĂRÂREA NR.150 

                                           din 26 octombrie 2017 

pentru stabilirea unor măsuri asupra unui imobil aflat în domeniul public al 

judeţului Mureş  situat în localitatea Zau de Câmpie, str. Parcului nr.1 

                       

  

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr. 22478/23.10.2017 prezentată de Direcţia Economică, 

precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş 

nr.42862/2017, înregistrată la Consiliului Judeţean Mureş sub nr.22268/2017, precum şi 

adresa Muzeului Judeţean Mureş nr.1644/2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub 

nr.22344/2017,  

Ţinând cont de prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, precum 

şi de cele ale art. 867 şi 869 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c), şi cele ale art.97 alin.(1) din Legea 

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

completările ulterioare, 

 
            hotărăşte: 

 
Art.1. Se retrage dreptul de administrare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş asupra imobilului situat în localitatea Zau de Câmpie, strada 

Parcului nr.1, care aparţin domeniului public al judeţului Mureş, identificat în C.F. 

nr.9/Zau de Câmpie, monument istoric cod LMI: MS-II-a-A-16073. 

Art.2. Se transmite dreptul de administrare asupra imobilului menţionat la art.1, Muzeului 

Judeţean Mureş, pentru desfăşurarea unor activităţi muzeale. 

Art.3. Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art.1 se va face pe bază de Protocol de 

predare-preluare, încheiat între părţile interesate, în termen de 30 zile de la data 

adoptării prezentei hotărâri. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean 

Mureş, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş şi Muzeului 

Judeţean Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 
PREŞEDINTE                                                                                   Contrasemnează                                                               

                        Péter Ferenc                                                                                           SECRETAR 
                                                                                                                                                   Paul Cosma 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2008/hot110_2008.htm#exp
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Nr. 22478/23.10.2017 
Dosar  VII/D/1 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 pentru stabilirea unor măsuri asupra unui imobil aflat în domeniul public al judeţului 
Mureş  situat în localitatea Zau de Câmpie str. Parcului nr.1 

Imobilul situat în localitatea Zau de Câmpie str. Parcului nr.1, înscris în C.F. nr.9/Zau de 
Câmpie, face parte din domeniul public al judeţului Mureş şi se află în administrarea Direcţiei 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, în acest imobil desfăşurându-şi activitatea  
Centrul de plasament Zau de Câmpie. 

În cursul anului 2012, când s-a redus numărul copiilor ocrotiţi prin reintegrarea în familie, ca 
efect al Legii nr.272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, respectiv 
asigurarea altor servicii de protecţie în funcţie de nevoile copiilor sau tinerilor, s-a urmat 
procedura de închidere. 

Centrul de plasament Zau de Câmpie a mai funcţionat o scurtă perioadă de timp, până la 
organizarea activităţii caselor de tip familial, Râciu şi Sângeorgiu de Pădure, moment în care 
Centrul, a fost închis. 

Urmare a închiderii Centrului de plasament, Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Mureş a încercat să acceseze diverse fonduri pentru a dezvolta programe sociale în acest 
imobil, dar până în prezent nici un demers nu s-a concretizat, imobilul degradându-se tot mai 
mult, prin neutilizarea acestuia. 

Prin adresa nr.42862/2017 Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş îşi exprimă 
acordul de a renunţa la dreptul de administrare asupra imobilului situat în localitatea Zau de 
Câmpie str. Parcului nr.1, având în vedere că, imobilul în cauză nu mai este util şi nu se mai 
regăseşte în strategia de dezvoltare pentru viitor a Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Mureş.  

Prin adresa nr.1644/2017 Muzeul Judeţean Mureş, ne face cunoscut faptul că, administrează 
mai multe imobile care fac parte din domeniul public al judeţului şi sunt monumente istorice, 
respectiv, Palatul Culturii, Muzeul de Ştiinţele Naturii, Muzeul de Istorie şi Arheologie, etc. 
având o experienţă bogată în conservarea, restaurarea şi reabilitarea monumentelor. 

Având în vedere specializarea instituţiei în domeniul monumentelor culturale şi experienţa 
deţinută, Muzeul Judeţean Mureş solicită transmiterea în administrare sa, a imobilului situat 
în Zau de Câmpie, str.Parcului nr.1, în vederea reabilitării/renovării monumentului, precum şi 
pentru întocmirea unei documentaţii în vederea obţinerii de fonduri europene. 

Ţinând cont de adresa Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, precum şi de 
solicitarea Muzeului Judeţean Mureş, propunem retragerea dreptului de administrarea a 
Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş asupra acestui imobil şi transmiterea 
acestuia Muzeului Judeţean Mureş. 

Faţă de cele mai sus 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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