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HOTĂRÂREA NR.___ 
     din 29 martie 2012 

 
privind  suspendarea executării măsurilor dispuse prin HCJM nr.4/31.01.2012 

 
 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând Expunerea de motive nr.5062/22.03.2012 a Direcţiei Juridice şi Administraţie 

Publică la proiectul de hotărâre privind suspendarea executării măsurilor dispuse prin HCJM 
nr.4/31.01.2012,  

Având în vedere Sentinţa nr.35/24.02.2012, pronunţată de Curtea de Apel Tîrgu 

Mureş în dosarul nr.209.1/43/2010, precum şi prevederile art.14, alin.(3) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.91, alin. (1) lit. "c"  şi ale art. 97 din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

    Art.1. Se suspendă executarea măsurilor dispuse prin HCJM nr.4/2012 pentru 

aprobarea măsurilor de amenajare, viabilizare şi exploatare a unui spaţiu cu destinaţia de 
parcare, aferent Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş, până la soluţionarea 
irevocabilă a acţiunii în anulare parţială a HGR nr.867/2002 şi a HGR nr.964/2002 ce 

formează obiectul dosarului de instanţă nr.209.1/43/2010, înregistrat pe rolul Curţii de Apel 
Tîrgu Mureş. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş, Direcţiei 

Tehnice şi Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş care vor răspunde de 
ducerea sa la îndeplinire. 

 

 
 
 

    PREŞEDINTE     AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
     SECRETAR 

Lokodi Edita Emőke   
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http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/expmot_hot002_2012.doc


 

 
   ROMÂNIA       

                 JUDEŢUL MUREŞ                    
            CONSILIUL JUDEŢEAN            

 Direcţia Juridică şi Administraţie Publică 
                Nr.5062/22.03.2012 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind  suspendarea executării măsurilor dispuse prin HCJM nr.4/31.01.2012 

 
 În cauza – dosar nr.209.1/43/2010, Curtea de Apel Tîrgu Mureş s-a pronunţat în 
primă instanţă prin Sentinţa nr.35 din 24 februarie 2012, în sensul admiterii acţiunii 
promovate de Primarul municipiului Tîrgu Mureş, formulată în contradictoriu cu Guvernul 

României şi Judeţul Mureş. Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi Ministerul 
Sănătăţii Publice au avut calitatea de intervenienţi în interesul pârâtului - Guvernul 
României, în acest litigiu, cererile acestora de intervenţie accesorie fiind respinse.   

Astfel, instanţa a dispus anularea parţială a anexei nr.1 la HGR nr.867/2002 – 
poz.105, rubrica „suprafaţa de teren, a HG nr.867/2002” , respectiv anularea parţială a 
HGR nr.964/2002 – poziţiile 282,283,284,287 şi 291, în sensul radierii privitoare la 

cuantumul terenurilor de la rubrica elemente de identificare şi dispunerea înscrierii parcelei 
„cu teren aferent”. 

În speţă, soluţia vizează cu precădere imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. 
Gheorghe Marinescu, nr.50, constând din construcţii – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Tîrgu Mureş şi terenul aferent, imobil proprietate publică a judeţului Mureş întabulat ca 

atare în cartea funciară. Menţionăm că încheierea de întabulare a dreptului nostru de 
proprietate asupra întregului imobil – construcţii şi teren, a format obiect de analiză al 
instanţelor judecătoreşti care, prin soluţiile pronunţate în cele trei grade de jurisdicţie au 

menţinut-o în integralitate ca fiind corectă şi legală. 
În acest context, Consiliul Judeţean Mureş fiind proprietar în fapt şi în drept, 

întabulat ca atare, a aprobat prin HCJM nr.4/31.01.2012 măsuri de amenajare, viabilizare şi 

exploatare a unui spaţiu cu destinaţia de parcare, din terenul aferent Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş. 

Cu toate acestea însă, întrucât soluţia pronunţată în dosarul mai sus menţionat, 

ridică anumite semne de incertitudine privitor la regimul juridic al proprietăţii în viitor 
asupra terenului aferent acestui imobil, chiar şi în condiţiile în care, mai există un grad de 
jurisdicţie în soluţionarea irevocabilă a acestei cauze, măsura de reglementare dispusă prin 

HCJM nr.4/2012 apare ca prematură în angajarea fondurilor judeţene pentru investiţii la 
acest imobil. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre  

alăturat privind suspendarea executării măsurilor dispuse prin HCJM nr.4/31.01.2012.  
 

 
PREŞEDINTE                            SECRETAR   
                                         

                Lokodi Edita Emöke                   Paul Cosma 
 
 

 
 
Întocmit: Genica Nemeş - şef serviciu Juridic şi Contencios                         

Verificat: Iosib Viorel – director executiv   
 



 

 
 

 
 
 

 
     


