
 

 

PROIECT 

 

 

HOTĂRÂREA NR._____ 

din18 iunie 2015 

privind trecerea unui imobil din domeniul public al judeţului Mureş şi din 
administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Mureş în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş şi în administrarea 
consiliului local al Municipiului Tîrgu Mureş 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.11607/   .06.2015 a Direcţiei Economice, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate,  

Având în vedere hotărârea Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş nr. 137/ 28. 05. 2015, 
precum şi adresa nr.17312/2015 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Mureş,  

Având în vedere prevederile art.9 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, precum şi ale art.867 şi 868 din noul Cod civil, 

În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit."c" coroborate cu cele ale art. 97 din Legea 
nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

hotărăşte: 

Art.1.(1) Se aprobă trecerea imobilului fostă „Policlinica sportivă Tîrgu Mureş şi teren 
aferent”, situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Aleea Carpaţi nr.5, din domeniul public al 
Judeţului Mureş şi din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Mureş, în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş şi în administrarea 
consiliului local al Municipiului Tîrgu Mureş, pentru desfăşurarea activităţii de învăţământ. 
 
(2) Datele de identificare ale imobilului menţionat la alin.(1) sunt evidenţiate în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.2. Predarea - preluarea imobilului menţionat la art.1 se va face pe bază de protocol  
încheiat între Consiliul Judeţean Mureş şi Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mureş. 
 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean 
Mureş, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş şi Consiliului 
Local al Municipiului Tîrgu Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 
 
 

 

PREŞEDINTE  
Ciprian Dobre 

 

Avizat pentru legalitate 

SECRETAR 
Paul Cosma 

 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa_hot090_2013.doc
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Nr.11607/         06.2015 

Dosar  VII/D/1 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind trecerea unui imobil din domeniul public al judeţului Mureş şi din 
administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş în 
domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş şi în administrarea consiliului local al 

Municipiului Tîrgu Mureş 

Imobilul situat în Municipiul Tîrgu Mureş, Str. Aleea Carpaţi, nr.5, face parte din domeniul public 
al judeţului Mureş în baza HGR nr.867/2002 privind trecerea 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 Hotărârea nr.112/2013 a Consiliului Judeţean Mureş, cu avizul Ministerul Sănătăţii şi a 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice s-a schimbat destinaţia imobilului, din 
activitate medicală  în activitate de asistenţă socială, şi a fost dat în administrarea Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş pentru funcţionarea Serviciului de 
Intervenţie în Regim de Urgenţă, Abuz, Neglijare, Trafic, Migrare, Telefonul Copilului (S.I.R.U) 
Mureş. 

Întrucât, pentru proiectul „COERENT” al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Mureş a fost 
identificată ca potrivită locaţia din municipiul Tîrgu Mureş, str. Strâmbă nr.30, pentru 
desfăşurarea activităţii „Telefonului copilului şi Echipei mobile", în această locaţie a fost mutată 
şi activitatea Serviciului de Intervenţie în Regim de Urgenţă, Abuz, Neglijare, Trafic, Migrare, 
Telefonul Copilului (S.I.R.U) Mureş, iar imobilul din str.Aleea Carpaţi nr.5, a rămas disponibil. 

Prin adresa nr.88/13.02.2015, consiliul de părinţi al Şcolii Gimnaziale „Fredrich Schiller” ne 
solicită cedarea imobilului situat în municipiul Tîrgu Mureş, str.Aleea Carpaţi nr.5, către 
Consiliul Local al Municipiului Tîrgu Mureş, pentru a putea fi reabilitat, iar Şcoala să îşi poată 
extinde activitatea şcolară şi in acest imobil. 

Totodată, prin hotărârea nr.137/28.05.2015 Consiliul Local Municipal Tîrgu Mureş solicită 
Consiliului Judeţean Mureş trecerea imobilului situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Aleea 
Carpaţi nr.5, din domeniul public al Judeţului Mureş în domeniul public al Municipiului Tîrgu 
Mureş şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mureş. 

Prin adresa nr.11607/2015, autoritatea publică judeţeană a solicitat punctul de vedere al  
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, în calitate de administrator 
al imobilului, în sensul în care imobilul în cauză, îi mai este necesar pentru desfăşurarea unor 
activităţi specifice. 

Urmare a solicitării noastre, prin adresa nr.17312/2015 Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
Mureş ne face cunoscut că, întrucât activitatea S.I.R.U a fost relocată, în prezent nu au fost 
identificate alte nevoi de spaţii pentru activităţile sociale, propunând retragerea administrării. 

Faţă de cele prezentate propunem trecerea imobilului fostă „Policlinica sportivă Tîrgu Mureş şi 
teren aferent”, situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Aleea Carpaţi nr.5, din domeniul public al 
Judeţului Mureş şi din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Mureş, în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş şi în administrarea consiliului local al 
Municipiului Tîrgu Mureş, pentru desfăşurarea activităţii de învăţământ. 

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

 
PREŞEDINTE                                                                      DIRECTOR EXECUTIV 
Ciprian Dobre                                                                          Alin Mărginean 
 

 

   Întocmit: Marcela Moldovan, consilier 
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