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PROIECT 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.____ 

din ____noiembrie  2015 

privind modificarea 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.22.571/19.11.2015 a Direcţiei Economice, precum şi 

avizul comisiilor de specialitate,  

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

In temeiul prevederilor art.91 alin.(1), lit. c) şi 97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publica locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

hotărăşte: 

 

Art.I. Anexa la hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/2001 privind însuşirea 

inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică după cum urmează:  

a) La Secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziţii:  

1- poziţia nr.281 „ Clinica de Neuropsihiatrie şi Endocrinologie cu anexe” , coloana (3) „ 

Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Tîrgu Mureş, str. Gheorghe 

Marinescu nr.46, construcţie S+P+2E, pe fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, 

şarpantă din lemn cu învelitoare de ţiglă, suprafaţă construită 983 mp, cu magazie 

materiale în suprafaţă construită de 98mp, teren aferent imobilului 1328mp ; magazie 

cu suprafaţă construită de 151mp şi teren aferent acesteia, în suprafaţa de 281 mp;” iar 

coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „Proprietar judeţul 

Mureş, cf. HGR nr.867/2002, administrator Spitalul Clinic Judeţean Mureş, cf. HCJ 

nr.107/2009, CF nr.136192/Municipiul Tg.Mureş” ; 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
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2 - poziţia nr.282 “ Policlinica Stomatologică nr.2 Tîrgu Mureş”, coloana (3) „ Elemente 

de identificare” va avea următorul cuprins: ”Tîrgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu, 

nr.44, construcţie parter pe fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă din lemn 

cu învelitoare de ţiglă, suprafaţă construită 717 mp şi teren aferent imobilului în 

suprafaţă de 892mp” iar coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul 

cuprins: „Proprietar judeţul Mureş, cf. HGR nr.867/2002, administrator Spitalul Clinic 

Judeţean Mureş, cf. HCJ nr.107/2009, CF nr.136193/Municipiul Tg.Mureş; 

3- poziţia nr.283 „ Clădire-Clinica Pediatrie II Tîrgu Mureş”, coloana (3) „ Elemente de 

identificare” va avea următorul cuprins: „Str. Gheorghe Marinescu nr.42, construcţie 

P+2E pe fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă din lemn cu învelitoare de 

ţiglă, suprafaţă construită 771 mp şi magazie oxigen cu suprafaţa construită de 4mp, 

teren aferent imobilului în suprafaţă de 973 mp. iar coloana (6) „Situaţia juridică 

actuală” va avea următorul cuprins: „Proprietar judeţul Mureş, cf. HGR nr.867/2002, 

administrator Spitalul Clinic Judeţean Mureş, cf. HCJ nr.107/2009, CF 

nr.136195/Municipiul Tg.Mureş;” 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Mureş, 

care răspund de aducerea sa la îndeplinire.  

 

 

 

PREŞEDINTE  

Ciprian Dobre 

 

       

 

Avizat pentru legalitate 

 SECRETAR 

Paul Cosma 
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Nr.22.571/ 19.11.2015 

Dosar  VI/D/1 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

privind modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului 
public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare 

 
Inventarul domeniului public al judeţului Mureş, realizat în baza Legii nr.213/1998 privind 
bunurile proprietate publică, cu modificări şi completări ulterioare, a fost însuşit prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/2001 şi atestat în Anexa nr.1 a Hotărârii 
Guvernului nr.964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş.  

Imobilele „Clinica de Neuropsihiatrie şi Endocrinologie cu anexe”, „Policlinica Stomatologică 
nr.2 Tîrgu Mureş” şi „ Clădire –Clinica Pediatrie II Tîrgu Mureş”, care fac parte din structura 
Spitalului Judeţean Mureş, au fost preluate în domeniul public al judeţului Mureş, în baza HGR 
nr. 867/2002 şi în mod eronat au fost înscrise în Cartea Funciară, în favoarea Universităţii de 
Medicină şi Farmacie. În urma corespondenţei purtate cu Universitatea de Medicină şi 
Farmacie Tîrgu Mureş, aceasta ne-a comunică decizia de a proceda pe cale amiabilă, la 
rectificarea cărţii funciare, cu privire la imobilele de mai sus, care nu aparţin de fapt 
proprietăţii Universităţii, ci fac parte din domeniul public al judeţului Mureş.  

Având în vedere cele de mai sus, pentru imobilele în cauză au fost rectificate cărţile funciare, 
în sensul, înscrierii dreptului de proprietate în favoarea Judeţul Mureş şi în administrarea 
Spitalului Clinic Judeţean Mureş. 

Precizăm că, în momentul solicitării certificatelor de urbanism în vederea întabulării 
imobilelor, au fost solicitate şi numere administrative individuale pentru fiecare imobil.  

În consecinţă, se impune modificarea coloanei (3)„Elemente de identificare ale imobilelor”, 
precum şi a coloanei (6)”Situaţia juridică actuală” de la poziţiile 281, 282 şi 283 din Inventarul 
domeniului public al judeţului Mureş, în sensul trecerii la fiecare imobil a noul număr 
administrativ pe care îl deţine în prezent şi precizarea numărului cărţii funciare în care este 
înscris fiecare imobil, respectiv: Clinica de Neuropsihiatrie şi Endocrinologie cu anexe – Tîrgu 
Mureş,str. Gheorghe Marinescu nr.46, înscrisă în CF nr.136192/Municipiul Tg.Mureş; Policlinica 
Stomatologică nr.2 Tîrgu Mureş, str.Gheorghe Marinescu, nr.44, înscrisă în C.F. nr. 136193/ 
Municipiul Tg.Mureş; şi Clădire-Clinica Pediatrie II Tîrgu Mureş, Str. Gheorghe Marinescu nr.42, 
înscrisă în C.F. nr. 136195/Municipiul Tg.Mureş. 

Având în vedere argumentele prezentate mai sus, supunem spre analiză şi aprobare prezentul 
proiect de hotărâre. 

 

 

 

PREŞEDINTE                                                                    DIRECTOR EXECUTIV 

Ciprian Dobre                                                                             Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

Întocmit: Marcela Moldovan, consilier 
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