
 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   1/1 
 

 

 

 

                              Nr.30521/21.11.2019 

 PROIECT 

         HOTĂRÂREA NR.______ 

din       noiembrie 2019 

 
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr.42/2001 
privind însuşirea inventarului domeniului public al Judeţului Mureş, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Referatul de aprobare nr. 30520 din 21.11.2019 al Președintelui Consiliului 

Județean Mureș, raportul de specialitate al Direcţiei economice - Compartiment 

patrimoniu, servicii publice şi guvernanţă corporativă, raportul Serviciului juridic precum 

şi avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere procesul verbal de predare preluare nr.22374/46518/02.09.2019 încheiat 
între Consiliul Județean Mureș și Consiliul Local Reghin, procesul verbal de predare 
preluare nr.9304/2278/17.04.2019 încheiat între Consiliul Județean Mureș și Consiliul 
Local Râciu, procesul verbal de predare preluare nr.9249/2876/17.04.2019 încheiat între 
Consiliul Județean Mureș și Consiliul Local Acățari, procesul verbal de predare preluare 
nr.11434/10269/15.05.2019 încheiat între  Consiliul Județean Mureș și Consiliul Local 
Târnăveni, 

Ţinând cont de prevederile art.286 alin.(1)–(3) și art.289 din OUG nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ și ale art.858-860 din Codul Civil, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.„c” coroborate cu cele ale art.182 alin.(1) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

hotărăşte: 

Art.I. În anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/2001 privind însuşirea 

inventarului domeniului public al Judeţului Mureş, cu modificările şi completările 

ulterioare, la Secţiunea I „Bunuri imobile”, pozițiile 812,813,815 și 817 se modifică și vor 

avea conținutul cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice și Direcţiei de Dezvoltare 

Regională și Implementare Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Mureș precum și ADIEcolect, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                                                   Avizat pentru legalitate                                                         
Péter Ferenc                                                                         SECRETAR GENERAL 

                                                                                                                                                 Paul Cosma 
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Nr.30520/21.11.2019 

Dosar  VI/D/1 

 

REFERAT DE APROBARE 

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean 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 bunurile proprietate publică şi a fost însuşit de Consiliul Judeţean 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/12 iulie 2001, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.153/2015 pentru inițierea unor 

demersuri în scopul implementării Proiectului Sistem de Management Integrat al 

Deșeurilor Solide în Județul Mureș, autoritatea publică județeană a solicitat 

transmitere în domeniul public al Judeţului Mureş a imobilelor compuse din stațiile de 

transfer/sortare împreună cu terenul aferent, proprietate publică a UAT Târnăveni, 

Acățari, Reghin și Râciu în vederea integrării lor în Sistemul de Management Integrat 

al Deșeurilor din Județul Mureș, ca parte integrantă a acestuia.  

Ulterior, bunurile au fost transmise, iar prin Hotărârile Consiliului Județean Mureș 

nr.109/2018 și nr.118/2018 imobilele compuse din stațiile de transfer/sortare 

împreună cu terenul aferent, au fost cuprinse în inventarul domeniului public al 

Județului Mureș la pozițiile nr.812, 813, 815 și 817. 

În anul 2019, a avut loc predarea în fapt a bunurilor care se află în componența 

stațiilor de transfer/sortare, moment în care au fost încheiate și procesele verbale de 

predare preluare. 

La data predării s-a constatat că unele bunuri nu există, altele nu erau funcționale, 

situație în care nu au putut fi preluate, iar valorile de inventar erau altele ca urmare 

a reactualizării valorii acestora. 

Având în vedere cele de mai sus, se impune modificarea pozițiilor care cuprind 

stațiile de transfer/sortare din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean nr.42/2001 

privind însuşirea inventarului domeniului public al Judeţului Mureş, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Faţă de cele arătate, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 

alăturat. 

                           
PREŞEDINTE                                          
Péter Ferenc     
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Nr.30604/22.11.2019 
Dosar  VI/D/1 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean 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 bunurile proprietate publică şi a Normelor tehnice de aplicare 

aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr.548/1999, şi a fost însuşit prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.42/12 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

Acesta, împreună cu inventarele municipiilor, oraşelor şi comunelor a fost înaintat 

Guvernului României şi a fost atestat prin Hotărârea Guvernului României nr.964/2002. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.153/2015 pentru inițierea unor demersuri în 
scopul implementării Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în 
Județul Mureș, autoritatea publică județeană a solicitat transmitere în domeniul public al 
Judeţului Mureş a imobilelor compuse din stațiile de transfer/sortare împreună cu terenul 
aferent, proprietate publică a UAT Târnăveni, Acățari, Reghin și Râciu în vederea integrării 
lor în Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Mureș, ca parte integrantă 
a acestuia. 

Urmare a solicitări noastre UAT Tîrnăveni a aprobat Hotărârea Consiliului Local a 
Municipiului Tîrnăveni nr.153/2015, cu modificările și completările ulterioare, UAT Acățari 
a aprobat Hotărârea Consiliului Local Acățari nr.18/2018, cu modificările și completările 
ulterioare, UAT Reghin a aprobat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Reghin 
nr.216/2018, cu modificările și completările ulterioare, UAT Râciu a aprobat Hotărârea 
Consiliului Local Râciu nr.63/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru 
trecerea imobilelor proprietatea publică a acestora în domeniul public al Județului Mureș.  

Prin Hotărârile Consiliului Județean Mureș nr.109/2018 și nr.118/2018, imobilele compuse 
din stațiile de transfer/sortare împreună cu terenul aferent, au fost cuprinse în inventarul 
domeniului public al Județului Mure la pozițiile nr.812, 813, 815 și 817. 

În anul 2019, a avut loc predarea în fapt a bunurilor care se află în componența stațiilor de 
transfer/sortare, moment în care au fost încheiate și procesele verbale de predare 
preluare, respectiv, procesul verbal de predare preluare nr.22374/46518/02.09.2019 
încheiat între Consiliul Județean Mureș și Consiliul Local Reghin, procesul verbal de predare 
preluare nr.9304/2278/17.04.2019 încheiat între Consiliul Județean Mureș și Consiliul Local 
Râciu, procesul verbal de predare preluare nr.9249/2876/17.04.2019 încheiat între 
Consiliul Județean Mureș și Consiliul Local Acățari, procesul verbal de predare preluare 
nr.11434/10269/15.05.2019 încheiat între  Consiliul Județean Mureș și Consiliul Local 
Târnăveni. 
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În momentul predării s-a constatat că unele bunuri nu există, altele nu erau funcționale, 
situație în care nu au putut fi preluate, iar pentru unele bunuri valorile de inventar erau 
altele, ca urmare a reactualizării valorii acestora. 

Totodată, precizăm că, la momentul cuprinderii în inventar a acestor bunuri unele 
elemente nu au fost descrise pe larg, valorile de inventar nu au fost cuprinse distinct 
pentru fiecare element component al bunului. 

Prin urmare, se impune modificarea coloanei nr.(4) “Elemente de identificare” și a 
coloanei nr.(6) „Valoarea de inventar -(lei)” care vor avea cuprinsul din anexele la 
prezenta hotărâre. 

Având în vedere cele de mai sus este necesară modificarea pozițiilor nr. 812, 813, 815 și 
817, din inventarului domeniului public al județului Mureș. 

Faţă de cele arătate, considerăm că poate fi supus spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr.42/2001 privind 
însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 

 

                                                                          

                                                                                                  DIRECTOR EXECUTIV 
                                                                                 Alin Mărginean 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                          Întocmit: Marcela Moldovan, consilier 
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RAPORT 

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr.42/2001 

privind însuşirea inventarului domeniului public al Judeţului Mureş, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș 

cu Referatul de aprobare nr. 30520 din 21.11.2019 și în considerarea celor reținute 

în Raportul de specialitate al Direcției economice,  

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 

26.09.2019, am procedat la verificarea legislației primare și secundare în aplicarea 

căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competență incidente 

activității autorității deliberative și respectarea normelor de tehnică legislativă, 

sens în care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

Inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Mureş s-a efectuat în baza 

Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică şi a fost însuşit de Consiliul 

Judeţean prin HCJ Mureş nr.42/12.07.2001, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Din conținutul referatului de aprobare și al raportului de specialitate, reiese că 

imobilele compuse din stațiile de transfer/sortare împreună cu terenul aferent, 

proprietate publică a UAT Târnăveni, Acățari, Reghin și Râciu,  au fost transmise în 

domeniul public al Judeţului Mureş, în vederea integrării lor în Sistemul de 

Management Integrat al Deșeurilor din Județul Mureș. 

Ulterior, prin Hotărârile Consiliului Județean Mureș nr.109/2018 și nr.118/2018 

imobilele mai sus menționate, au fost cuprinse în inventarul domeniului public al 

Județului Mureș la pozițiile nr.812, 813, 815 și 817. 

În anul 2019, a avut loc predarea în fapt a bunurilor care se află în componența 

stațiilor de transfer/sortare, moment în care au fost încheiate și procesele verbale 

de predare preluare cu UAT Reghin, Râciu, Acățari și Târnăveni. 

La data predării s-a procedat la o actualizare a bunurilor existente, în ceea ce 

privește funcționalitatea și a valorii de inventar, în raport de care se impune 

modificarea Anexei la HCJ Mureș nr.42/2001 privind însuşirea inventarului 

domeniului public al Judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare.  

   Nr.30648/22.11.2019 

   Dosar nr. VI/D/1 
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În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm 

că potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„c" din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, consiliul judeţean exercită atribuţii privind administrarea domeniului 

public şi privat al judeţului.  

Precizăm totodată, că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art.81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr.42/2001 privind însuşirea 

inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările 

ulterioare, îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării 

plenului Consiliului Judeţean Mureş, ulterior avizării de către comisiile de 

specialitate nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ. 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Lefter Erika 

Verificat: Adriana Farkas, Șef Serviciu 
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