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   JUDEŢUL MUREŞ                                                
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                
 
 

 HOTÃRÂREA NR. … 
din 16 decembrie 2010 

privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al judeţului şi din 
administrarea Consiliului Judeţean Mureş, în  domeniul public al municipiului Tîrgu Mureş şi 

în administrarea Consiliului Municipal Tîrgu Mureş 
 

 
 Consiliul Judeţean Mureş, 
 Având in vedere Expunerea de motive nr.19.746/13.XII.2010 a Direcţiei Economice 
şi avizul comisiilor de specialitate, 

Ţinând cont de solicitarea Consiliului Municipal Tîrgu Mureş aprobată prin hotărârea 
nr.366/2010, privind transmiterea în proprietatea municipiului  a unor terenuri din 
domeniul public al judeţului Mureş, 

Având în vedere prevederile art.9 alin (1) din Legea nr.213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c) şi art.97 alin.(1) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

hotărăşte: 
 

Art. 1.(1)  Se aprobă transmiterea din domeniul public al judeţului Mureş şi din 
administrarea Consiliului Judeţean Mureş, în domeniul public al municipiului Tîrgu Mureş şi 
în administrarea Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş următoarele loturi de teren 
înscrise în CF nr.95396/N Tîrgu Mureş: 

Lotul I: Teren intravilan pe care s-a extins cimitirul, în suprafaţă de 29734mp, nr. 
top nou 1926/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3/1; 

Lotul IX: Teren intravilan (Corp stradal str. Gh. Marinescu) în suprafaţă de 10457 
mp, nr. top nou 1926/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3/7; 

Lotul X : Teren intravilan pe care s-a extins Gr. Şcolar Ion Vlasiu, în suprafaţă de 
2602 mp, nr. top nou 1926/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3/10; 

           (2) Terenurile ce fac obiectul transmiterii sunt evidenţiate în Planul de 
amplasament şi delimitare a imobilului din str. Gh. Marinescu, nr.50, conform anexei ce 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Dezmembrarea terenurilor menţionate la art.1 se va face în baza 
documentaţiei de dezmembrare aprobată prin HCJ nr.146/20.12.2007. 

Art.3. Predarea - preluarea terenurilor se va face prin Proces Verbal încheiat între 
părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data finalizării dezmembrării de către 
 OCPI Mureş. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Serviciului Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean şi Primăriei municipiului Tîrgu 
Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 
 

 
   PREŞEDINTE ,                                                           Avizat pentru legalitate, 
Lokodi Edita Emöke                                                                SECRETAR 
                                                                                            Cosma Paul                                  



      ROMÂNIA 
  JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
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EXPUNERE DE MOTIVE  
privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al judeţului şi din 

administrarea Consiliului Judeţean Mureş, în  domeniul public al municipiului Tîrgu Mureş şi 
în administrarea Consiliului Municipal Tîrgu Mureş 

 
 

 Imobilul, teren în suprafaţă de 193499mp şi construcţii, situat în municipiul Tîrgu 
Mureş, str.Gh. Marinescu, nr.50,  evidenţiat în cartea funciară nr.95396/N, face parte din 
domeniul public al judeţului Mureş în baza Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia şi a HGR nr.867 privind transmiterea unor imobile din domeniul 
privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al 

judeţelor şi în administrarea consiliilor judeţene respective.  
 Prin HCJ nr. 146 din 20 decembrie 2007, Consiliul Judeţean a aprobat 
dezmembrarea acestui imobil în 12 loturi, pe categorii de folosinţă, în vederea unei 
administrări cât mai eficiente şi a executării unor investiţii, prin accesarea unor fonduri pe 
diferite programe. Această hotărâre a fost atacată de Consiliul Municipal, ea făcând 
obiectul unui litigiu pe rolul instanţei de contencios administrativ, motiv pentru care 
documentaţia de dezmembrare a fost depusă la OCPI Mureş, însă dezmembrarea nu s-a 
finalizat. 
 Autoritatea judecătorească analizând în ambele grade de jurisdicţie actul atacat l-a 
menţinut în integralitate, sens în care HCJ nr.146/2007 poate fi pusă în aplicare. 
 Consiliul Local Municipal prin hotărârea  nr.366/28.10.2010 a solicitat transmiterea  
din domeniul public al judeţului, în  domeniul public al municipiului a unor loturi de teren 
aferente  imobilului mai sus menţionat. O parte din loturile solicitate au fost atribuite 
pentru anumite obiective de interes judeţean, ele făcând obiectul unor hotărâri în vigoare 
şi prin urmare nu pot fi transmise. 
 Însă, lotul I pe care s-a extins cimitirul municipal, lotul IX care la suprafaţă cuprinde 
corpul de stradă Gh. Marinescu, obiectiv de interes local, dar sub care este o parte din  
construcţia Spitalului şi lotul X teren îngrădit de Grupul Şcolar Ion Vlasiu, care de 
asemenea este un  obiectiv de interes local, propunem să fie transmise în proprietatea 
municipiului Tîrgu Mureş.  

Predarea – preluarea terenurilor se va face în termen de 30 de zile de la finalizarea  
dezmembrării de către OCPI Mureş, prin proces verbal încheiat între părţile interesate. 

Având în vedere motivele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare, proiectul de 
hotărâre anexat. 
 
 
  
VICEPREŞEDINTE 
Szabo Árpád   DIRECTOR 

Bartha Iosif 
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