Date de identificare a unor bunuri aflate în domeniul public al Județului Mureș
Anexa
la H.C.J. Mureş nr.3/26.01.2022
Nr.
crt.

Cod de
clasificar
e

Denumirea
bunului

Elemente de identificare

240.

1.6.2

Clădire – Muzeul
de Ştiinţe ale
Naturii cu teren
aferent

Construcție Muzeul de Ştiinţe ale Naturii C1 în regim S+P+1 din
cărămidă, stil neoclasic, monument istoric cod: MS-II-m-A-15510;
Clădire atelier C2– construcție cu regim de înălțime P+M, din cărămidă,
acoperită cu țiglă de tip lindab și țigle solzi, compusă din: la parter din
sală pentru activități interactive, grup sanitar femei și grup sanitar
bărbați, depozit păsări, casa scării, coridor, depozit trofee vânat,
depozit paleontologie, atelier tâmplărie, CT, atelier tâmplărie; la
mansardă: spațiu muzeograf1 și spațiu muzeograf2, coridor,spațiu
cercetător1 și spațiu cercetător2, casa scării, spațiu conservator 2,
spațiu conservator 3, hol, oficiu depozit entomologie, suprafața
construită la sol 320 mp, suprafața desfășurată 638 mp; Clădire seră la
secția de științele naturii C3 – construcție cu regim de înălțime P, pe
fundație de beton, cu pereți și acoperiș din cortină cu structură ușoară
metalică cu geam termopan, suprafața construită la sol 90 mp,
suprafața desfășurată 90 mp, teren aferent 3.185 mp identificat în CF
125524imobil situat în Târgu Mureş, str.Horea nr.24

1

Anul
dobândirii
sau dării
în
folosinţă
1964 –C1
2018- C2
2021- C3

Valoare de
inventar
(lei)

Situaţia juridică
actuală

7.474.852,9
0

Proprietar
judeţul Mureş,
cf. OUG
57/2019 privind
Codul
administrativ,
anexa III,
administrator
Muzeul
Judeţean
Mureş, proces-

verbal de
recepție la
terminarea
lucrărilor
nr.31/06.12.2
018 pentru C2
și procesverbal de
recepție la
terminarea
lucrărilor
nr.8116/25.03
.2021pentru
C3

306.

1.6.2

Clădire - Spitalul
„Gheorghe
Marinescu”
Târnăveni,
Policlinica II,
anexe şi teren
aferent

Târnăveni, str.Victor Babeş nr.2, imobil cuprinzând 35 de corpuri şi
teren aferent 106.328 mp

1898

20.727.799,
28

804

1.6.2

Pavilioane
expoziționale
Time Box și teren
aferent

Pavilioane expoziționale Time Box, construcții: C1 în suprafață de 38
mp și C2 în suprafață de 37 mp, cu fundație pe piloni de beton,
realizate din OSB protejat cu șindrilă, situate în Călugăreni, comuna
Eremitu; Teren în suprafaţă de 3150 mp., aferente parcului arheologic
Călugăreni imobil identificat în C.F nr.50852/Eremitu

2016 –
teren
2019construcți
i

37.046

2

CF
nr.720/N/Târnă
veni,
proprietar
judeţul Mureş,
cf.HGR
867/2002,
administrator
Spitalul
”Gh.Marinescu”
Târnăveni, cf.
HCJ nr.34/2003
Proprietar
judeţul Mureş,
în
administrarea
Muzeului
Judeţean
Mureş, drept de
proprietate
dobândit prin
transmitere în
temeiul: Legii
213/1998
privind bunurile
proprietate
publică, a Legii
nr.18/2016
pentru
completarea
art. 9 din Legea
nr. 213/ 1998
privind bunurile
proprietate
publică şi a
Legii 287/2009
privind Codul

civil, -pentru
teren și

procesulverbal de
recepție la
terminarea
lucrărilor
nr.2124/04.11
.2019 pentru C1
și C2

3

