
    1/1 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.3 
din 28 ianuarie 2021 

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 referatul de aprobare nr. 1855/22.01.2021 al Președintelui Consiliului Județean Mureș, 

raportul de specialitate al Direcției economice - Compartiment patrimoniu, servicii publice și 

guvernanță corporativă, raportul Serviciului juridic, precum și avizul comisiilor de 

specialitate, 

Ţinând cont de adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș 

nr.48561/2020, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.32980/2020, precum și de 

adresa nr.910/2020 a Orașului Sângeorgiu de Pădure, 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.34/2008 pentru 

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/2001 privind însuşirea 

inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. „c”, coroborate cu cele ale art.287, precum și ale 

art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

 
Art.1. 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 „Terenuri și clădiri” la poziţia nr.316 „Clădire rezidenţială pentru protecţia 

copiilor Sângeorgiu de Pădure”, coloana (4) “Elemente de identificare” se modifică și va avea 

următorul cuprins: “Sângeorgiu de Pădure, str. Rozelor nr.3, casă şi anexe gospodăreşti”. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean 

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

aducerea sa la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                                Contrasemnează 

Péter Ferenc                        SECRETAR GENERAL 

                                              Paul Cosma  
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Nr.1855/22.01.2021 

Dosar  X/D/1 

 

REFERAT DE APROBARE 

pentru modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însuşirea 
inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

 

Imobilul situat în localitatea Sângeorgiu de Pădure str.Rozelor nr.3, înscris în C.F. 
nr.51093/ Sângeorgiu de Pădure, face parte din domeniul public al Judeţului Mureş, iar 
prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.12/2000, acesta a fost transmis în 
administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, pentru 
desfăşurarea activității specifice. 

Prin adresa nr.48561/2020, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.32980/2020, 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș ne face cunoscut că în 
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.12/2000, se menționează imobilul ca fiind situat 
în Sângeorgiu de Pădure strada Rozelor nr.5. 

În același timp aceeași instituție publică, a transmis adresa nr.910/04.03.2020 prin care 
se certifică adresa administrativă a Clădirii rezidenţiale pentru protecţia copiilor 
Sângeorgiu de Pădure, în raport de care să se poată proceda la îndreptarea oricăror erori 
cu privire la adresa administrativă a imobilului în cauză. 

Orașul Sângeorgiu de Pădure prin adresa nr.910/04.03.2020, certifică faptul că imobilul 
Clădire rezidenţială pentru protecţia copiilor Sângeorgiu de Pădure înscris în C.F. 
nr.51093/Sângeorgiu de Pădure, figurează în registrul agricol al orașului, în volumul 
XXXXI, fila nr.80, la adresa administrativă Sângeorgiu de Pădure, str. Rozelor nr.3. 

Având în vedere cele de mai sus, se impune modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Mureș nr.34/2008 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș 
nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu 
modificări şi completări ulterioare, unde la poziția nr.316, este cuprins imobilul în 
cauză, în sensul indicării corecte a adresei administrative a acestuia 

Faţă de cele mai sus prezentate, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre alăturat. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                         
Péter Ferenc                                                                               

                                         

                                           



 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   1/1 
 

 

 

 

 

 

Nr.1924/22.01.2021 

Dosar  X/D/1 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însuşirea 
inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

Imobilul situat în localitatea Sângeorgiu de Pădure str. Rozelor nr.3, înscris în C.F. 
nr.51093/ Sângeorgiu de Pădure, face parte din domeniul public al Judeţului Mureş, iar 
prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.12/2000, acesta a fost transmis în 
administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, 
pentru desfăşurarea activității specifice. 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș prin adresa 
nr.48561/2020, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.32980/2020, ne face 
cunoscut că prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.12/2000, se face referire la 
imobilul situat în Sângeorgiu de Pădure strada Rozelor nr.5. 

În același timp, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș ne 
transmite adresa nr.910/04.03.2020, prin care se certifică adresa administrativă a 
Clădirii rezidenţiale pentru protecţia copiilor Sângeorgiu de Pădure, în raport de care 
să se poată proceda la îndreptarea oricăror erori cu privire la adresa administrativă a 
imobilului în cauză. 

Orașul Sângeorgiu de Pădure prin adresa nr.910/04.03.2020, adeverește că imobilul 
Clădire rezidenţială pentru protecţia copiilor Sângeorgiu de Pădure înscris în C.F. 
nr.51093/Sângeorgiu de Pădure, figurează în registrul agricol al orașului, în volumul 
XXXXI, fila nr.80, la adresa administrativă Sângeorgiu de Pădure, str. Rozelor nr.3. 

Având în vedere cele de mai sus, se impune modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Mureș nr.34/2008 pentru modificare a anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș 
nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu 
modificări şi completări ulterioare, unde la poziția nr.316, este cuprins imobilul în 
cauză. 

Astfel, poziţia nr.316 „Clădire rezidenţială pentru protecţia copiilor Sângeorgiu de 
Pădure” coloana (4) “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins “ Sângeorgiu 
de Pădure, str. Rozelor, nr.3, casă şi anexe gospodăreşti”. 

Faţă de cele prezentate, proiectul de hotărâre analizat poate fi supus dezbaterii şi 
aprobării. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 
                                                                                               Alin Mărginean 
 
 
 
 

                           Întocmit: Marcela Moldovan, consilier 

 



                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

RAPORT 

pentru modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însuşirea inventarului 

domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 

Referatul de aprobare nr. 1855 din 22.01.2021 și în considerarea celor reținute în Raportul 

de specialitate al Direcției economice,  

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și funcționare 

al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 26.09.2019, am procedat la 

verificarea legislației primare și secundare în aplicarea căreia este elaborat proiectul, 

corespondența cu normele de competență incidente activității autorității deliberative și 

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 art.173 alin.(1), lit.„c” din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ 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, fiind însuşit de Consiliul Judeţean Mureș prin 

Hotărârea nr.42 din 12 iulie 2001, cu completările ulterioare şi atestat ca atare prin HG 

nr.964/2002. 

Imobilul situat în localitatea Sângeorgiu de Pădure str. Rozelor nr.3, înscris în C.F. 

nr.51093/ Sângeorgiu de Pădure, face parte din domeniul public al Judeţului Mureş, iar prin 

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.12/2000, acesta a fost transmis în administrarea 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, pentru desfăşurarea 

activității specifice. 

Din raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică reiese că obiectul de 

reglementare al proiectului de act administrativ îl constituie modificarea poziției nr.316 

„Clădire rezidenţială pentru protecţia copiilor Sângeorgiu de Pădure” după cum urmează:  

coloana (4) “Elemente de identificare” va avea următorul cuprins “ Sângeorgiu de Pădure, 

casă şi anexe gospodăreşti”, ca urmare a indicării greșite a numărului administrativ al 

imobilului situat pe str. Rozelor, nr.3, în loc de nr.5. 

 

   Nr.1985/22.01.2021 

    Dosar nr. IX/B/1 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                          

Astfel, din înscrisurile anexate proiectului de hotărâre, respectiv adresa Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș nr.48561/2020, înregistrată la Consiliul 

Județean Mureș sub nr.32980/2020 și adresa Orașului Sângeorgiu de Pădure 

nr.910/04.03.2020, rezultă că adresa administrativă a Clădirii rezidenţiale pentru protecţia 

copiilor Sângeorgiu de Pădure este Sângeorgiu de Pădure, str. Rozelor nr.3 și nu nr.5. 

Faţă de această situaţie se impune modificarea poziției nr.316 din Inventarul domeniului 

public al Județului Mureș cu datele de identificare ale imobilului, în ceea ce privește   

numărul administrativ al acestuia. 

În ceea ce privește normele de competență precizăm că potrivit prevederilor art.173 

alin.(1) lit.„c” din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul 

județean exercită atribuții 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.  

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

Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, 

cu modificările şi completările ulterioare, poate fi supus dezbaterii și aprobării ulterior 

avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art. 136 alin. (4) din 

Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Lefter Erika 

Verificat: Șef serviciu – Adriana Farkas 

 


	hot 3
	referat aprobare
	raport spec
	raport juridic

