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HOTĂRÂREA NR.      
din 31 octombrie 2013 

 
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.42/2001 privind însuşirea 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi 

completările ulterioare 
  

 
           Consiliul Judeţean Mureş, 

 Văzând Expunerea de motive nr.19653/24.10.2013 prezentată de către Direcţia 
Economică, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

 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. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.42/2001 privind însuşirea 
inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al judeţului Mureş, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

- poziţia nr. 3586 Centrul de Îngrijire prin Terapie Ocupaţională Glodeni, coloana (4) 
"Elemente de identificare", se modifică şi va avea următorul cuprins: "Comuna Glodeni, 
nr.210/A, investiţie din fonduri PHARE, clădire tip subsol+parter, edificată pe fundaţie de 
beton, zidărie din cărămidă, cu acoperiş de tablă ondulată, compusă din: subsol 150,77 
mp, parter 861,50 mp şi teren aferent în suprafaţă de 10.300 mp, iar coloana 7 "Situația 
juridică actuală", se modifică şi va avea următorul cuprins: "Proprietar județul Mureș-
investiție Phare, administrator Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Mureș, evidenţiat în CF nr.50069 Glodeni, nr. cad. 162, nr.top 940/2/1/2." 

Art.2. Se însărcinează Direcţia Amenajare Teritoriu şi Urbanism din cadrul 
Consiliului Judeţean Mureş cu întocmirea documentaţiei de intabulare a imobilului 
menţionat la art.1. 

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Direcţiei Amenajare 
Teritoriu şi Urbanism din Consiliului Judeţean Mureş şi Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Mureş care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 
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JUDEŢUL MUREŞ  
CONSILIUL JUDEŢEAN  

Direcţia Economică  
Nr.19653/24.10.2013 

EXPUNERE DE MOTIVE  
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.42/2001 privind însuşirea inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Mureş, 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 H.G. nr.548/1999, şi a fost însuşit de Consiliul Judeţean prin H.C.J. nr.42/12 
iulie 2001. 

 Acesta, împreună cu inventarele municipiilor, oraşelor şi comunelor a fost înaintat Guvernului 

României şi a fost atestat prin H.G. nr.964/2002. 
            Ulterior, domeniul public judeţean a suferit modificări şi completări care au avut la bază 
hotărâri de consiliu judeţean, ultimele modificări înregistrându-se în baza H.C.J nr.34/27.03.2008, 

când Anexa la H.C.J nr.42/2001 s-a modificat şi s-a înlocuit cu o nouă anexă, dându-se bunurilor 
imobile şi mobile o nouă numerotare. 

 În cadrul Programului Phare/2003/005-551.01.04.01, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş, a câştigat 5 proiecte pentru restructurarea Centrelor de Recuperare şi 
Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncoveneşti şi Călugăreni, a Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Reghin şi 
înfiinţarea a 2 Centre de Îngrijire prin Terapie Ocupaţională la Glodeni şi Căpuşu de Câmpie. 

            În urma investiţiilor realizate, au rezultat 5 clădiri în care se desfăşoară servicii de asistenţă 
socială de interes judeţean. 
            În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, 

imobilele în care îşi desfăşoară activitatea instituţiile publice de interes judeţean, fac parte din 
domeniului public al judeţului. 
            Astfel, prin H.C.J. nr.108/2008 au fost cuprinse în domeniul public al judeţului Mureş, 
imobilele realizate din fonduri Phare destinate activităţii de asistenţă socială și au fost date în 

administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, modificându-se în 
mod corespunzător Anexa la HCJ nr.42/2001, prin introducerea la Secţiunea "Bunuri imobile" a 
acestor poziţii noi. 

La poziţia nr.3586 a fost cuprinsă clădirea Centrului de Îngrijire prin Terapie Ocupaţională 
Glodeni, fără terenul aferent acesteia, întrucât la momentul respectiv, terenul era în proprietatea 
privată a comunei Glodeni, cu drept de folosinţă gratuită în favoarea Consiliului Judeţean Mureş - 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, pe durata existenţei construcţiei. 
 La solicitarea Consiliului Judeţean Mureş, prin Hotărârea nr.70 din 29.09.2011, Consiliul Local 

Glodeni a aprobat transmiterea terenului în suprafaţă de 10.300 mp aferent Centrului de Îngrijire prin 

Terapie Ocupaţională în proprietatea publică a judeţului Mureş. 
Ca urmare prin hotărârea nr. 142/2011 s-a completat poziţia nr. 3586 din Anexa la H.C.J. 

nr.42/2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al judeţului 

Mureş, cu terenul aferent imobilului în care funcţionează "Centrul de Îngrijire prin Terapie 
Ocupaţională Glodeni". 
 Din eroare, în Hotărârea Consiliului Local Glodeni nr. 70/2011 apare că acest teren a fost 

evidențiat în CF nr. 50041 Glodeni, nr.top. 50041, dar în realitate, el este evidențiat în CF nr. 50069 
Glodeni, nr. cad 162, nr.top 940/2/1/2". Drept urmare, se impune îndreptarea acestei erori materiale 
pentru a putea fi intabulat în favoarea județului Mureș. 

 Având în vedere cele prezentate supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre 
alăturat.     
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