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HOTĂRÂREA NR.74 

din 25 iulie 2018 

privind scăderea din inventar, ca urmare a pierii, a unui bun care face parte din domeniul 

public al Judeţului Mureş şi se află în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţie a Copilului Mureş 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr. 15483/19.07.2018 a Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate nr.15484/19.07.2018 al Direcţiei Economice - Compartiment 

Patrimoniu,  Servicii   Publice şi Guvernanţă Corporativă,  raportul  Serviciului Juridic       

nr.15496/19.07.2018, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Luând în considerare solicitarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Mureș, transmisă prin adresa nr.26537 din 16.07.2018 și înregistrată la Consiliul Județean 

Mureș sub nr.15230 din 17.07.2018, 

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările și completările ulterioare și cele ale art. 864 din Legea 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. Se aprobă scăderea din inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al 

Județului Mureș, ca urmare a pieirii, a construcţiei C3 – depozit de carburanți, situată în 

Sîngeorgiu de Pădure, str. Gării, nr.22A, având datele de identificare cuprinse în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre, înscrisă în C.F.50332/Sîngeorgiu de Pădure, 

bun care se află în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Mureș. 

Art.2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș va întreprinde 

demersurile necesare în vederea radierii din C.F.50332/Sîngeorgiu de Pădure a construcției 

C3 – depozit de carburanți. 

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

Mureş şi Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, care răspund de 

aducerea sa la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                                                                               Contrasemnează 

Péter Ferenc                                                                                                        SECRETAR 

                                                                                                                         Paul Cosma 

 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot127_2011.htm#exp
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind scăderea din inventar ca urmare a pierii, a unui bun care face parte 

din domeniul public al Judeţului Mureş şi se află în administrarea Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Mureş 

 

Imobilul situat în Sângeorgiu de Pădure, str. Gării nr.22 A, face parte din domeniul 

public al Județului Mureș, fiind înscris în C.F. nr.50332/Sângeorgiu de Mureș. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.136 din 29 octombrie 2009 privind 

schimbarea destinaţiei unor imobile ce aparţin domeniului public judeţean, s-a 

aprobat schimbarea destinaţiei imobilului în cauză, din „canton aferent drumurilor 

judeţene” în imobil cu destinaţie „socială”, în vederea creării de servicii sociale 

specializate pentru protecţia copilului şi a persoanelor adulte aflate în situaţii de 

risc, fiind transmisă în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţie a Copilului Mureş. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Mureş, prin adresa 

nr.26537/2018 înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.15230/2018, ne solicită 

să întreprindem demersurile necesare în vederea trecerii construcției C3- depozit de 

carburant, aferentă imobilului înscris în C.F. nr.50332/Sângeorgiu de Mureș, din 

domeniul public al Județului Mureș în domeniul privat al județului în scopul obținerii 

autorizației de demolare și a radierii acesteia din cartea funciară. 

În același timp, bunul în cauză figurează în inventarul contabil ale Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Mureş situație în care, se impune punerea 

în acord a situației existente în fapt cu evidența cantitativ valorică a bunului 

aparţinând domeniului public al Județului Mureș, prin scăderea din inventar și din 

evidența contabilă a bunului. 

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

alăturat. 

 

PREŞEDINTE                                                                       

Peter Ferenc                                       
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Nr.15484/19.07.2018 

Dosar  VII/D/1 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind scăderea din inventar ca urmare a pierii, a unui bun care face parte din 

domeniul public al Judeţului Mureş şi se află în administrarea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Mureş 

 

 

Imobilul situat în Sângeorgiu de Pădure, str. Gării nr.22 A, face parte din domeniul public 

al Județului Mureș, fiind înscris în C.F. nr.50332/Sângeorgiu de Mureș. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 136 din 29 octombrie 2009 privind 

schimbarea destinaţiei unor imobile ce aparţin domeniului public judeţean, s-a aprobat 

schimbarea destinaţiei imobilului în cauză din „canton aferent drumurilor judeţene” în 

imobil cu destinaţie „socială”, în vederea creării de servicii sociale specializate pentru 

protecţia copilului şi a persoanelor adulte aflate în situaţii de risc, imobilul fiind transmis 

în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Mureş. 

Ulterior, a fost încheiat protocolul privind predarea-preluarea imobilelor situate în 

localitatea Luduș, Săcădat (comuna Eremitu), Sângeorgiu de Pădure, Rîciu, Abuș (comuna 

mica) și Săbed (comuna Ceuașu de Câmpie), care au făcut obiectul Hotărârii Consiliului 

Județean Mureș nr.136/2009, protocol înregistrat la Consiliul Județean Mureș sub 

nr.10521/09.07. 2010 iar la Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului 

Mureş sub nr.15088/09.07.2010. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Mureş, prin adresa 

nr.26537/2018 înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.15230/2018, ne solicită să 

întreprindem demersurile necesare în vederea trecerii, construcției C3 - depozit de 

carburant, înscrisă în C.F. nr.50332/Sângeorgiu de Mureș, din domeniul public al Județului 

Mureș în domeniul privat al acestuia, în scopul obținerii autorizației de demolare și a 

radierii acesteia din cartea funciară. 

În urma analizei documentelor transmise de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţie a Copilului Mureş s-a constatat că, construcția C3 - depozit de carburant, este în 

fapt autodemolată, materialele rezultate în urma autodemolării fiind în prezent 

depozitate pe un alt spațiu, iar din construcția inițială a mai rămas doar platforma de 

beton. 

Ținând cont că această construcție, s-a autodemolat, ca urmare a vechimii și a 

neutilizării, considerăm că se impune scăderea din inventar ca urmare a pierii bunului și 

nu trecerea acestuia din domeniul public al Județului Mureș în domeniul privat al 

acestuia. 
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De asemenea, bunul în cauză figurează în inventarul contabil ale Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Mureş situație în care, se impune punerea în 

acord a situației existente în fapt cu evidența cantitativ valorică a bunului aparţinând 

domeniului public al Județului Mureș, prin scăderea din inventar și din evidența contabilă 

a acestuia. 

Totodată, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș va 

întreprinde demersurile necesare în vederea radierii din C.F.50332/Sângeorgiu de Pădure 

a construcției C3 – depozit de carburanți. 

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

scăderea din inventar, ca urmare a pierii, a unui bun care face parte din domeniul public 

al Judeţului Mureş şi se află în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţie a Copilului Mureş. 

                                                                       
DIRECTOR EXECUTIV 
Alin Mărginean 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Întocmit: Marcela Moldovan, consilier 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind scăderea din inventar, ca urmare a pierii, a 

unui bun care face parte din domeniul public al Judeţului Mureş şi se află în 

administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a 

Copilului Mureş 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 

cu expunerea de motive nr.15483/19.07.2018 şi raportul de specialitate al 

Compartimentului patrimoniu, servicii publice şi guvernanţă corporativă 

nr.15484/19.07.2018,  

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea 

nr.172/23.11.2017, am procedat la întocmirea prezentului raport, prin care 

precizăm următoarele:  

Obiectul de reglementare al proiectului de act administrativ este scăderea din 

inventar a construcției C3 - depozit de carburant, aferentă imobilului situat în 

Sângeorgiu de Pădure, str. Gării nr.22, înscris în C.F. nr.50332/Sângeorgiu de 

Mureș, imobil aparținând domeniului public al Județului Mureș şi aflat în 

administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului 

Mureş. 

Din înscrisurile anexate proiectului de hotărâre, respectiv adresa Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Mureş şi raportul de 

specialitate, reiese că această construcţie s-a autodemolat în timp, ca urmare a 

vechimii şi neutilizării acesteia. 

Potrivit art. 864 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare „dreptul de proprietate publică se stinge 

dacă bunul a pierit ori a fost trecut în domeniul privat, dacă a încetat uzul sau 

interesul public, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.”  

Ca atare, prin actul administrativ analizat, se urmărește punerea în acord a 

situației existente în fapt cu evidența cantitativ valorică a bunului aparținând 

domeniului public al Județului Mureș, prin scăderea acestuia din inventar, ca 

urmare a pierii, precum și din evidența contabilă.  

Nr.15496/19.07.2018 

Dosar. VII/D/1  
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Potrivit prevederilor art.91 alin. (1) lit. „c” din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş exercită atribuţii privind gestionarea 

patrimoniului judeţului.  

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art.80-82, raportate la cele ale art. 6 alin.(3) coroborat cu art. 30 din 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificările si completările ulterioare.  

Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind 

scăderea din inventar, ca urmare a pieirii, a unui bun care face parte din 

domeniul public al Judeţului Mureş şi se află în administrarea Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Mureş, poate fi supus dezbaterii şi 

aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş.  

 

ŞEF SERVICIU 

Adriana Farkas 
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