
 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   1/2 
 

PROIECT 

HOTĂRÂREA NR.________ 

din 25 februarie 2015 
pentru 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. 3011/18.02.2016 prezentată de Direcţia Economică, 
precum şi avizele comisiilor de specialitate, 

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

Ţinând cont de prevederile Ordonanţa Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea 
procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care 
alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, precum 
şi cele ale art.22 din Hotărârea Guvernului nr.909/1997 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului 
imobilizat în active corporale şi necorporale, 

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.I. (1) Se aprobă trecerea din domeniul public, în domeniul privat al judeţului 
Mureş a  unor bunuri aferente Sistemelor de alimentare cu apă Voiniceni, Cîmpeniţa, 
Săbed, Ungheni, Sângeorgiu de Mureş, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea 
valorificării şi, după caz, casării acestora. 

 (2). Bunurile care fac obiectul alin.(1) sunt cuprinse în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. 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: 

La secţiunea I D „Sisteme de alimentare cu apă”: se abrogă următoarele poziţii: 
poziţia nr.368 „Protecţie catodică a conductei la Staţia de pompare Voiniceni; 
poziţia nr.372  „Instalaţii de putere pentru baterii de condensatoare”; poziţia nr.373 
”Instalaţie de măsură şi control înregistrator”; poziţia nr.374 „Instalaţie de măsură şi 
control poziţia”; nr.378 „Autoturism ARO 119”; poziţia nr.379 „Detector clor”; 
poziţia nr.380 „Aparat detectare scurgeri apă poziţia” nr.389 „Protecţie catodică a 
conductei la rezervor” poziţia nr.394 „Instalaţie pentru îmbunătăţirea factorului de 
putere” poziţia nr.395 „Instalaţie de măsură şi control”; poziţia nr.396 „Instalaţie de 
măsură şi control”; poziţia nr.407 „Protecţie catodică a conductei”; poziţia nr.408 
„Instalaţie de comandă pentru rezervor”; poziţia nr.409 „Instalaţie de măsură şi 
control la rezervor”; poziţia nr.420 „Motopompă”; poziţia nr.448 „Recipient pentru 
hidrofor 1000 LT” poziţia nr.449 „Teleindicator de nivel INTR.2”; poziţia nr.450 
„Teleindicator de nivel INTR.2”: poziţia nr.451 „Teleindicator de nivel INTR.2”; 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/hot132_2013.htm#expmot
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poziţia nr.452 „Semnalizator de nivel SNE”; poziţia nr.457 „ARO 243”; poziţia nr.458 
„Staţii motorola”. 

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice din cadrul Consiliului 
Judeţean Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 

 

PREŞEDINTE                                                                Avizat pentru legalitate                                                               
Ciprian Dobre                                                                                  SECRETAR 
                                                                                                                                                  Paul Cosma 
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Nr.3011/ 18.02.2016 
Dosar  VII/D/1 
 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

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

modificările şi completările ulterioare 

 

Inventarul bunurilor din domeniul public al judeţului Mureş, s-a efectuat în baza Legii 
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi a Normelor 
tehnice de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr.548/1999, şi a fost 
însuşit de Consiliul Judeţean prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.42/12 iulie 2001. 

Acesta, împreună cu inventarele municipiilor, oraşelor şi comunelor a fost înaintat 
Guvernului României şi a fost atestat prin Hotărârea Guvernului României nr.964/2002.  

Sistemele de alimentare cu apă aparţinând domeniului public al judeţului Mureş au fost 
concesionate „S.C SURM S.A”, societate de profil, cu personalitate juridică, a cărui 
acţionar unic era Consiliul Judeţean Mureş. 

Bunurile aferente sistemelor de alimentare cu apă cuprinse în anexa la hotărâre au fost 
înlocuite ca urmare a uzurii fizice şi morale. 

În vederea valorificării sau casării acestora, după caz, propunem aprobarea trecerii lor din 
domeniul public al judeţului Mureş în domeniul privat. 

Drept urmare, se impune modificarea  Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însuşirea 
inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul abrogării poziţiilor la care sunt inventariate aceste bunuri.  

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

 

 

                                PREŞEDINTE                                                                                       DIRECTOR              
Ciprian Dobre                                                                              Alin Mărginean 

                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Marcela Moldovan, consilier 
 


	pct 2
	pct 2 exp

