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          HOTĂRÂREA  NR.___ 
                 din 29 martie 2012 

privind inventarierea în domeniul privat a unor bunuri şi 
stabilirea unor măsuri în vederea valorificării acestora 

  
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

 Văzând Expunerea de motive nr.5076 din 22 martie 2012, prezentată de către Direcţia 
Economică precum şi avizele comisiilor de specialitate, 
 Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului nr.841/1995 privind 
procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor 

publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
Ţinând cont de  prevederile Ordonanţei Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea 

procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care 

alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, 
         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.1. Se aprobă inventarierea în domeniul privat al judeţului Mureş, a reţelelor 
judeţene de alimentare cu apă dezafectate, identificate în anexa care face parte integrantă 
din  prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş ca, în raport de 
bunurile inventariate în domeniul privat al judeţului Mureş menţionate la art.1, să 
îndeplinească toate procedurile legale reglementate de prevederile Hotărârii Guvernului 

României nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a 
bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean 
Mureş, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 
 

 
 
 

PREŞEDINTE            
                                
             Lokodi Edita Emőke            Avizat pentru legalitate 

                 SECRETAR 
 
                                          Paul Cosma 

 
 
 

 
 
 



 
      R O M Â N I A 

    JUDEŢUL MUREŞ  
CONSILIUL JUDEŢEAN  

   Direcţia Economică  
Nr.5076 din 22 martie 2012 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind inventarierea la domeniul privat a unor bunuri şi 
stabilirea unor măsuri în vederea valorificării acestora 

 
        Potrivit prevederilor alin.(3) al art.3 coroborat cu pct.3/II din anexa la Legea 213/1998 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 

ulterioare, reţelele de alimentare cu apă realizate în sistem zonal sau microzonal, fac parte 
din domeniul public judeţean. 
 Odată cu dezvoltarea economică precum şi cu creşterea consumului de apă, la nivel 

local şi judeţean s-a realizat, în cadrul unor proiecte de investiţii, înlocuirea unor reţele de 
apă, situaţie în care vechile reţele au fost scoase din funcţiune. 
 Prin Dispoziţia nr.53/2012 a Preşedintelui Consiliului judeţean Mureş, s-a constituit 

comisia de inventariere şi evaluare a reţelelor magistrale de apă, dezafectate din judeţul 
Mureş în vederea casării şi valorificării acestora. 

 În urma inventarierii, comisia a constatat că reţelele magistrale cuprinse în anexa la 
proiectul de hotărâre, sunt scoase din funcţiune şi trebuie casate. 
 Se impune demararea în regim de urgenţă a procedurii de casare deoarece autoritatea 

publică judeţeană a fost semnalată de mai multe posturi de poliţie locală (Târnăveni, 
Cucerdea, Iernut) cu privire la desfăşurarea unor lucrări  neautorizate de scoatere şi 
valorificare a acestora, de către persoane fizice private, cărora li s-au constituit dosare 

penale. 
 Pentru a preîntâmpina alte activităţi infracţionale legate de valorificarea ilegală a 
acestor conducte dezafectate, care, în conformitate cu prevederile legale în materie aparţin 

judeţului, se impune de urgenţă instituirea cadrului juridic necesar valorificării acestora. 
 În conformitate cu legislaţia în vigoare, procedura de casare şi valorificare se poate 
realiza numai dacă bunurile se află în domeniul privat al judeţului, sens în care propunem 

cuprinderea în domeniul privat a reţelelor magistrale de apă, dezafectate din judeţul Mureş şi 
valorificarea acestora potrivit prevederilor legale privind procedurile de transmitere fără plată 
şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice. 

 Faţă de cele prezentate mai sus, supunem dezbaterii şi aprobării proiectul de hotărâre 
alăturat. 
 
                  

 VICEPREŞEDINTE           DIRECTOR 

             Szabó Árpád                                          Bartha Iosif 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Întocmit: Moldovan Marcela, consilier          
 



 
 

ANEXA 
         Tabel privind reţelele magistrale de apă, dezafectate din judeţul Mureş 
 

Nr. 

crt. 
Denumirea bunurilor inventariate 

Cod de 

clasificare 

Valoare de inventar 

(lei) 

1. 
Conductă de apă din OL – Dn=100 mm, L=12,250 
Km, Pogăceau –Band 

1.8.6 100.168 

2. 

Conductă de apă din OL - Dn =100mm, L=1,8 Km, 

Pogăceaua – Grebeniş (de la ieşirea din Band Fânaţe 
– rezervor Grebeniş) 

1.8.6 

14.719 

3. 
Conductă de apă din OL - Dn =100mm, L= 0,6Km,  
Grebeniş – Şăulia 

1.8.6 
4.906 

4. 

Conductă de apă din 
OL - Dn= 80mm, L=1,6 Km;  

Tuşin – Sărmăşel (din dealul Moruţiului până la staţia 
de pompare Sărmăşel - patru puţuri) 

1.8.6 

9.683 

5. 

Conductă de apă din 

OL - Dn= 100mm, L=3 Km;  
Tuşin – Sărmăşel (din dealul Moruţiului până la staţia 
de pompare Sărmăşel - patru puţuri) 

1.8.6 

24.531 

6. 

Conductă de apă din 
OL - Dn= 150mm, L=0,8 Km ,  
Tuşin – Sărmăşel (din dealul Moruţiului până la staţia 

de pompare Sărmăşel - patru puţuri) 

1.8.6 

9.921 

7. 
Conductă de apă OL - Dn= 200mm, L=0,42 Km, 
aducţiune Şincai 

1.8.6 
11.256 

8. 

Conductă de apă din  
OL - Dn= 350mm, L=1,312 Km, Cipău – Târnăveni 
(Uzina de apă Cipău – rezervor înmagazinare dealul 

Târnavelor) 

1.8.6 

60.555 

9. 

Conductă de apă din  
OL - Dn= 300mm, L=3,962 Km, Cipău – Târnăveni 

(Uzina de apă Cipău – rezervor înmagazinare dealul 
Târnavelor) 

1.8.6 

158.417 

10. 

Conductă de apă din  

OL - Dn= 275mm, L=2,382 Km; 
Cipău – Târnăveni (Uzina de apă Cipău – rezervor 
înmagazinare dealul Târnavelor) 

1.8.6 

72.687 

11. 

Conductă de apă din  
OL - Dn= 250mm, L=4,134 Km; 

Cipău – Târnăveni (Uzina de apă Cipău – rezervor 
înmagazinare dealul Târnavelor) 

1.8.6 

124.005 

12. 

Conductă de apă din  

OL -  Dn= 200mm, L=0,347 Km (rezervor Târnăveni – 
distribuţie Târnăveni) 

1.8.6 
7.787 

13. 

Conductă de apă OL - Dn= 400mm, L=11,343 Km, 

Cipău – Târnăveni (Uzina de apă Cipău – rezervor 
Târnăveni)  

1.8.6 

674.041 

14. 
Conductă de apă OL - Dn= 200mm, L=1,880Km, 
Iernut – Lechinţa 

1.8.6 
42.187 

 


