
 

 

PROIECT 

 

 

HOTĂRÂREA NR._____ 

din 16 iulie 2015 

privind solicitarea adresată Consiliului Local al Comunei Eremitu pentru 
trecerea unor terenuri proprietate a comunei, în domeniul public al judeţului 

Mureş  

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând Expunerea de motive nr.12589/9.07.2015 a Direcţiei Economice, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate,  

Având în vedere solicitarea din adresa nr.1418/2015 a Muzeului Judeţean Mureş,  

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 Eremitu, trecerea terenurilor proprietate a 
comunei Eremitu, situate în extravilanul localităţii Călugăreni, înscrise în CF.nr.50815/ 
Eremitu, CF.nr.50816/Eremitu CF.nr.50852/Eremitu, şi CF.nr.50853/Eremitu, în domeniul 
public al judeţului Mureş, în vederea transmiterii lor în administrarea Muzeului Judeţean 
Mureş, cu destinaţia de parc arheologic.  

(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 1815mp, 
înscrisă în CF nr.50815/Eremitu; - suprafaţa de 285mp, înscrisă în CF nr. 50816/Eremitu; - 
suprafaţa de 3150mp, înscrisă în CF nr. 50852/Eremitu; - suprafaţa de 150mp, înscrisă în 
CF.50853/Eremitu 

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

 
 

 

PREŞEDINTE  
Ciprian Dobre 

 

Avizat pentru legalitate 

SECRETAR 
Paul Cosma 
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Nr.12589/9.07.2015 

Dosar  VI/D/1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind solicitarea adresată Consiliului Local al Comunei Eremitu pentru 
trecerea unor terenuri proprietate a comunei, în domeniul public al judeţului 

Mureş  

Limes-ul, ca şi graniţă a Imperiului Roman, a avut cea mai mare întindere în sec. al II-lea d.Hr, 
cu o lungime de peste 5000 km. Toate siturile, reprezentând amplasamente militare, numite şi 
acceptate ca făcând parte din acest vast complex sunt sau pot fi nominalizate ca elemente 
componente ale sitului multinaţional UNESCO „Graniţele Imperiului Roman”. 

În prezent, în judeţul Mureş sunt cunoscute trei tabere în care au staţionat trupele militare 
auxiliare şi anume la Brâncoveneşti, Călugăreni, Sărăţeni. În jurul acestor tabere militare 
romane au fost întemeiate aşezări civile care au funcţionat ca importante centre religioase, 
economice şi culturale ale regiunii. Comunicarea între tabere şi aprovizionarea trupelor militare 
a fost realizată într-un drum al limes-ului, paralel cu traseul graniţei. Paza şi protecţia 
sectorului de graniţă a fost asigurată printr-un sistem complex compus din şanţuri şi valuri de 
pământ, turnuri de pază şi semnalizare. Astfel de turnuri mai sunt cunoscute şi la Vătava, 
Ibăneşti, Chiheru de Jos şi Eremitu. 

Situl cu cel mai mare potenţial muzeologic şi turistic este compus din castrul, termele şi 
aşezarea de la Călugăreni (comuna Eremitu). 

Muzeul Judeţean Mureş prin adresa nr.1536/2015, ne face cunoscut faptul că, coordonează 
cercetările arheologice în care sunt implicaţi anual 70 de cercetători şi studenţi din România, 
Germania şi Ungaria care îşi desfăşoară activitatea în acest sit. În acelaşi timp, începând cu anul 
2013, anual se organizează „Festivalul Roman de la Călugăreni” la care participă peste 3000 de 
vizitatori. 

Având în vedere cele de mai sus, prin adresa nr.1418/2015 Muzeul Judeţean Mureş, solicită 
autorităţii publice judeţene întreprinderea tuturor demersurilor necesare în vederea trecerii 
terenurilor proprietate a comunei Eremitu, situate în extravilanul localităţii Călugăreni, înscrise 
în CF.nr.50815/Eremitu, CF.nr.50816/Eremitu CF.nr.50852/Eremitu, şi CF.nr.50853/Eremitu, în 
domeniul public al judeţului Mureş, în vederea transmiterii lor în administrarea Muzeului 
Judeţean Mureş, cu destinaţia de parc arheologic.  

Menţionăm că pe aceste terenuri Muzeul vrea să amplaseze două pavilioane temporare tip „Time 
box” care pe perioada desfăşurării „Festivalului Roman de la Călugăreni” ar funcţiona ca spaţii 
expoziţionale iar ulterior ar fi primele elemente ale viitorului parc arheologic. 

Faţă de cele prezentate, propunem trecerea terenurilor identificate în planul de situaţie, anexă 
la hotărâre,  care au următoarele elemente de identificare: - suprafaţa de 1815 mp, înscrisă în 
CF.nr.50815/Eremitu; - suprafaţa de 285 mp, înscrisă în CF.nr.50816/Eremitu; - suprafaţa de 
3150 mp, înscrisă în CF.nr.50852/Eremitu; - suprafaţa de 150 mp, înscrisă în CF.50853/Eremitu, 
din proprietatea comunei Eremitu, în domeniul public al judeţului Mureş. 

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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