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    PROIECT 

 

 

               HOTĂRÂREA NR._____ 

    din 5 martie 2015  

privind solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Brâncoveneşti pentru 
trecerea unor terenuri din domeniul public al comunei Brâncoveneşti, în domeniul 

public al judeţului Mureş 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.3.978/3.03.2015 a Direcţiei Economice, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate,  

Având în vedere solicitarea din adresa nr.5449/2015 a Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului,   

Luând în considerare prevederile art.1  alin.(5) şi (6) din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi 

publicităţii imobiliare, republicată, cu modificări şi completări ulterioare,  precum şi 

prevederile art.3 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art.91 alin. (1) Iit. c) , precum şi al art.97 din Legea administraţiei publice 

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

hotărăşte: 

Art.1.(1) Se solicită Consiliului Local al comunei Brâncoveneşti, trecerea din domeniul 
public al comunei Brâncoveneşti, în domeniul public al judeţului Mureş, a terenurilor 
aferente Centrelor de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică „ Sf. Maria” şi „ Primula”, 
aflate în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. 

(2) Terenurile solicitate a fi transmise se identifică în planul de situaţie din anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi prin următoarele elemente: 

- suprafaţa de 5700mp, înscrisă în CF nr.50150/nr.cad.319/Brâncoveneşti; 

- suprafaţa de 2900mp, înscrisă în CF nr.50149/nr.cad.320/ Brâncoveneşti; 

- suprafaţa de 2900mp, înscrisă în CF nr.50151/nr.cad.318/ Brâncoveneşti; 

- suprafaţa de 1234mp, neînscrisă în CF 

Art.2  Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Mureş,    
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului, precum şi comunei 
Brâncoveneşti, care urmează să adopte o hotărâre de consiliu local, în sensul celor 
stipulate la art.1. 

 

                                                                                    

                 PREŞEDINTE         AVIZAT PENRU LEGALITATE                                                                                                                                                  

  Ciprian Dobre                                        SECRETAR                                                               

                                    Paul Cosma 

   

 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
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Nr.3.978/3.03.2015 

        Dosar VI/D/1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului Local al 

comunei Brâncoveneşti, pentru trecerea unor terenuri din domeniul public al 

comunei Brâncoveneşti, în domeniul public al judeţului Mureş 

 

Centrele de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică “Sf. Maria” şi “Primula” 

Brâncoveneşti au fost realizate prin subproiecte finanţate în cadrul Proiectului 

privind Incluziunea Socială – Programul pentru persoane cu dizabilităţi, din 

împrumutul acordat Guvernului României de către Banca Internaţională pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare. 

Cofinanţarea a fost asigurată de către Consiliul Judeţean Mureş. 

Proiectele au avut ca scop  restructurarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare 

Neuropsihiatrică Brâncoveneşti, respectiv desfiinţarea unui centru de capacitate 

mare, prin realizarea unui sistem pavilionar. 

În fapt, au fost construite două clădiri, cu o capacitate de 48 de locuri fiecare, 

realizându-se mutarea beneficiarilor din vechea clădire „Castel”, în pavilioane noi, 

care corespund standardelor specifice de calitate, în domeniul persoanelor cu 

dizabilităţi. 

Construţia celor două centre a fost finalizată în anul 2014 şi în prezent, este 

necesară intabularea imobilelor, compuse, în conformitate cu prevederile art.1 

alin.(5) din Legea nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare , din „teren cu sau 

fără construcţii”. 

În situaţia de faţă, doar clădirile aparţin judeţului, terenul pe care au fost edificate 

Centrele „Sf.Maria” şi „ Primula” fiind proprietate a comunei Brâncoveneşti, aşa cum 

rezultă din înscrisurile CF nr.50150/nr.cad.319/Brâncoveneşti, pentru suprafaţa de 

5700mp; nr.50149/nr.cad.320/Brâncoveneşti, pentru suprafaţa de 2900mp; 

nr.50151/nr.cad 318/Brâncoveneşti, pentru suprafaţa de 2900mp.(a se vedea planul 

de situaţie ataşat proiectului de hotărâre) 

De asemenea, conform planului de situaţie, se identifică o suprafaţă de teren de  

1234mp, în aceleaşi limite perimetrale cu ale clădirilor Centre de Recuperare, teren 

ce constituie domeniu public provizoriu al Comunei Brâncoveneşti, urmând a fi 

evidenţiat în Cartea Funciară. 

Întrucât în imobilele mai sus menţionate îşi desfăşoară activitatea un serviciu de 

interes judeţean, se impune intabularea  acestora în domeniul public al judeţului 

Mureş, sens în care, mai întâi trebuie realizată trecerea suprafeţelor de teren 

aferente, din domeniul public al comunei Brâncoveneşti, în domeniul public al 

judeţului Mureş, aşa cum se solicită şi de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului (adresa nr.5449/2015), în calitate de administrator al imobilelor 



 

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` ```````` ```   /2 

 
2 

 

 

 

 

 Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică „ Sf. Maria”  şi Centrul de 

Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică „ Primula” Brâncoveneşti. 

Faţă de cele prezentate mai sus, am formulat prezentul proiect de hotărâre, pe care 

îl supunem dezbaterii şi aprobării. 

 

 

 

 

 PREŞEDINTE                                                                                 DIRECTOR EXECUTIV  

 Ciprian Dobre                                                                                           Bartha Iosif

 

  

  

                                   ARHITECT ŞEF 

                  Răzvan Şipoş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Monica Dohotariu, consilier 

               Flaviu Misarăş, consilier 
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