HOTĂRÂREA NR.29
din 28 martie 2019
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/2001
privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu
modificările şi completările ulterioare

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.7010/22.03.2019 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Mureş, raportul de specialitate al Direcţiei economice - Compartiment patrimoniu,
servicii publice şi guvernanţă corporativă, raportul Serviciului juridic, precum şi
avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere nota internă nr.6158/2019 a Direcției economice – Biroul financiar
contabil,
În considerarea prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică,
cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1) lit.c) şi art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
hotărăşte:
Art. I. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/2001 privind însuşirea
inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
La secţiunea I B „Bunuri Imobile”, poziţia nr.271 „Parc auto pentru sporturi cu
motor", coloana (6) „Valoarea de inventar – lei”, se modifică și va avea următorul
cuprins: „53.057.675,21”.
Art. II. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei economice din cadrul Consiliului
Judeţean Mureş, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma
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Nr. 7010/22. 03.2019
Dosar VII/D/1

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea
Consiliului Județean nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului
public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare
Inventarul bunurilor din domeniul public al judeţului Mureş s-a efectuat în baza Legii
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi a fost însuşit de
Consiliul Judeţean prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/12 iulie 2001, cu
modificările şi completările ulterioare.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34/2008 a fost înlocuită anexa la Hotărârea
Consiliului Județean nr.42/2001, unde la poziția nr.271 a fost cuprins imobilul „Teren
Cerghid (fost tancodrom ind.2549)”, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș
nr.75/25.07.2018, a fost modificată această poziție din inventar, ca urmarea a realizării
lucrărilor prevăzute în cadrul proiectului „Parc Auto pentru Sporturi cu Motor”.
La momentul adoptării Hotărârii nr.75/25.07.2018 pentru modificarea Anexei la Hotărârea
Consiliului Județean nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului
Mureş, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea de inventar a imobilului era
“50.899.954,18 lei”.
Biroul Financiar Contabil prin nota internă nr.6158/12.03.2019, ne face cunoscut faptul că
ulterior adoptării Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.75/25.07.2018, au mai fost
efectuate plăți, respectiv, plata cotei ISC, supraveghere tehnică prin diriginte de șantier,
taxe și avize, situație în care valoarea de inventar în prezent a imobilul „Parc Auto pentru
Sporturi cu Motor” este de „53.057.675,21”.
Având în vedere cele de mai sus, se impune modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind
însuşirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al judeţului Mureş, cu
modificările şi completările ulterioare, în sensul ca, la poziția cu nr.271, coloana nr. (6)
„Valoarea de inventar – lei”, să aibă următorul cuprins: „53.057.675,21”.
Faţă de cele arătate, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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Nr.7011/22.03.2019
Dosar VII/D/1

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea
Consiliului Județean nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului
public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare
Inventarul bunurilor din domeniul public al judeţului Mureş s-a efectuat în baza Legii
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi a Normelor tehnice
de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr.548/1999, şi a fost însuşit de
Consiliul Judeţean prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/12 iulie 2001, cu
modificările şi completările ulterioare. Acesta, împreună cu inventarele municipiilor,
oraşelor şi comunelor a fost înaintat Guvernului României şi a fost atestat prin Hotărârea
Guvernului României nr.964/2002.
În baza Hotărârii Guvernului României nr.1184 din 6 septembrie 2006, a fost aprobată
transmiterea terenului în suprafaţă de 345.912 mp din domeniul public al statului şi din
administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al judeţului Mureş şi în administrarea
Consiliului Judeţean Mureş.
Trecerea în proprietatea Judeţului Mureş a fost realizată prin Protocolul nr.13485 din
02.10.2006, Proces-verbal de predare primire nr. 12485/02.10.2006.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34/2008 a fost înlocuită anexa la Hotărârea
Consiliului Județean nr.42/2001, unde la poziția nr.271 a fost cuprins imobilul „Teren
Cerghid (fost tancodrom ind.2549)”, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș
nr.75/25.07.2018, a fost modificată această poziție din inventar, ca urmarea a realizării
lucrărilor prevăzute în cadrul proiectului „Parc Auto pentru Sporturi cu Motor”.
La momentul adoptării Hotărârii nr.75/25.07.2018, valoarea de inventar a imobilului era
“50.899.954,18 lei”, care era compusa din sumele rezultate din Procesul verbal de recepție
la terminarea lucrărilor nr.14.462, în care valoarea finală a investiției era de 41.414.625,36
lei fără TVA, respectiv 49.283.404,18 lei cu TVA și valoarea inițială a imobilului cuprinsă în
contabilitatea de gestiune a autorității publice județene.
Biroul Financiar Contabil prin nota internă nr.6158/12.03.2019, ne face cunoscut faptul că
ulterior adoptării Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.75/25.07.2018, au mai fost
efectuate plăți, respectiv, plata cotei ISC, supraveghere tehnică prin diriginte de șantier,
taxe și avize, situație în care valoarea de inventar în prezent a imobilul „Parc Auto pentru
Sporturi cu Motor” este de „53.057.675,21”.
Având în vedere cele de mai sus, se impune modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind
însuşirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al judeţului Mureş, cu
modificările şi completările ulterioare, în sensul ca, la poziția cu nr.271, coloana nr. (6)
„Valoarea de inventar – lei”, să aibă următorul cuprins: „53.057.675,21”.
Faţă de cele arătate, proiectul de hotărâre poate fi supus dezbaterii şi aprobării.
DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean
Întocmit: Marcela Moldovan, consilier
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Nr. 7000/21.03.2019
Dosar nr. VI/A/1

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului
Județean nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului
Mureș, cu modificările și completările ulterioare

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu
expunerea de motive nr.7010/22.03.2019 și raportul de specialitate al Direcției
Economice,
În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare și
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.172 din
23.11.2017, am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea
căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente
activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în
care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:
Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea
actului administrativ sunt incidente prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare.
Inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Mureş s-a efectuat în baza Legii
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi a Normelor
tehnice de aplicare aprobate prin HG nr.548/1999 și a fost însuşit de Consiliul Judeţean
Mureș prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/12 iulie 2001, cu completările
ulterioare, şi atestat ca atare prin HG nr.964/2002.
Obiectul de reglementare al proiectului de act administrativ îl constituie modificarea
valorii de inventar a imobilului ”Parc Auto pentru Sporturi cu Motor” cuprins la poziția
nr.271, coloana nr.(6) din Inventarul domeniului public al Județului Mureș, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.75/2018, de la 50.899.954,18 lei la
53.057.675,21 lei, ca urmare a unor plăți care s-au efectuat, ulterior aprobării hotărârii
anterior menționate, respectiv cota ISC, supraveghere tehnică prin diriginte de șantier,
taxe și avize.
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că
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.81-82, din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, cu modificările si completările ulterioare.
Față de argumentele anterior expuse, apreciem că proiectul de hotărâre privind
modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr.42/2001 privind însușirea
inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările
ulterioare, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării
plenului Consiliului Județean Mureș.

DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș

Întocmit: Lefter Erika
Verificat: Adriana Farkas – Șef Serviciu

