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PROIECT 

HOTĂRÂREA NR.____ 

din 13 august 2015 

 
pentru completarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însuşirea inventarului 

domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.12.279/6.08.2015 prezentată de Direcţia Economică, precum şi 
avizele comisiilor de specialitate,  

Ţinând cont de prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, precum şi 
cele ale art.867-868 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicat, 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 Mureş nr.42/2001 privind însuşirea inventarului 
domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare, se completează 
după cum urmează: 

secţiunea I "Bunuri Imobile", se completează prin introducerea unei poziţii noi, respectiv 
poziţia nr. 798, reprezentând terenuri aferente Centrelor de Recuperare şi Reabilitare 
Neuropsihiatrică „Sf. Maria” şi „Primula” Brâncoveneşti, identificate în anexa, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Terenurile menţionate la art.1, se transmit în administrarea Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş. 

Art.3.Direcţia Amenajare Teritoriu şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Mureş răspunde 
de întocmirea documentaţiei de intabulare a bunurilor imobile menţionate la art.1. 

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice şi Direcţiei Amenajare Teritoriu şi 
Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Mureş precum şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 

 

PREŞEDINTE                                                                     Avizat pentru legalitate                                                               
Ciprian Dobre                                                                             SECRETAR 
                                                                                                                                            Paul Cosma 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/hot132_2013.htm#expmot
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa_hot132.doc
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Nr.12.279/6.08.2015 
Dosar  VII/D/1 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru completarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind 
însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

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.  

Terenurile pe care au fost edificate Centrele „Sf.Maria” şi „ Primula” au fost în  proprietate 
comunei Brâncoveneşti, aşa cum rezultă din înscrisurile CF nr.50150/nr.cad.319/ 
Brâncoveneşti, pentru suprafaţa de 5700mp; C.F. nr.50149/nr.cad.320/Brâncoveneşti, pentru 
suprafaţa de 2900mp; C.F. nr.50151/nr.cad 318/Brâncoveneşti, pentru suprafaţa de 2900mp, 
iar pentru suprafaţă de teren de 1234mp, în aceleaşi limite perimetrale cu ale clădirilor 
Centre de Recuperare, este domeniu public provizoriu al Comunei Brâncoveneşti, urmând a fi 
evidenţiate în Cartea Funciară. 

Întrucât în imobilele mai sus menţionate îşi desfăşoară activitatea un serviciu de interes 
judeţean, se impune înscrierea  acestora în domeniul public al judeţului Mureş,  sens în care, 
prin Hotărârea nr.21/2015, Consiliul Judeţean Mureş a aprobat solicitarea adresată Consiliului 
Local al comunei Brâncoveneşti pentru trecerea unor terenuri din domeniul public al comunei 
Brâncoveneşti, în domeniul public al judeţului Mureş. 

Ţinând cont de prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare, prin Hotărârea nr.14/24.04.2015, Consiliul Local 
Brâncoveneşti a aprobat transmiterea terenurilor mai sus menţionate în domeniul public al 
judeţului Mureş. 

Prin dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş a fost numită o comisie de preluare a 
terenurilor în cauză, iar prin protocolul de predare-preluare nr.12276/2015, terenurile, au 
fost preluată, în domeniul public al judeţului Mureş. 

Faţă de cele prezentate mai sus, se impune modificarea anexei la HCJ nr.42/2001 privind 
însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările 
ulterioare prin introducerea unei poziţii noi, respectiv poziţia nr. 798, reprezentând terenuri 
aferente Centrelor de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică „Sf. Maria” şi „Primula” 
Brâncoveneşti. 

Faţă de cele prezentate, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre alăturat. 

                           
 
                           PREŞEDINTE                                             
                          Ciprian Dobre                                                                                               DIRECTOR  

                                                                                                                            Alin Mărginean  
 

 
 
 

Întocmit: Marcela Moldovan, consilier 
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