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HOTĂRÂREA NR. 14 

din 30 ianuarie 2020 

privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Actului adițional nr. 7, anexă la 

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 134/2019 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.1670/22.01.2020 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Serviciului administrație publică și cancelarie, 

raportul Serviciului juridic, precum și avizul comisiilor de specialitate,   

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 151/26.11.2015 pentru 

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

însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și 

completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. „d”, coroborate cu cele ale alin. (5) lit. 

„b”, precum și cele ale art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

hotărăşte: 

 

Art.1. Se îndreaptă eroarea materială din cuprinsul Actului adițional nr.7, anexă la 

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.134/2019, în sensul că la Art.II, în loc de „str. 

Gheorghe Marinescu nr. 38” se va citi „str. Gheorghe Marinescu nr. 42”. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției economice a Consiliului Județean 

Mureș, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş și Spitalului 

Clinic Județean Mureș, care răspund de aducerea ei la îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE                                   Contrasemnează 

Péter Ferenc                               SECRETAR GENERAL 

                                 Paul Cosma 
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REFERAT DE APROBARE 

a Proiectului de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Actului 

adițional nr.7, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.134/2019 

 
 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.160/2011 s-a aprobat convenția de 

colaborare dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș 

și Spitalul Clinic Județean Mureș, în vederea înființării și funcționării serviciului 

rezidențial de îngrijire și asistență medico-socială ”Speranța”. 

Ulterior, Spitalul Clinic Județean Mureș prin adresa nr.13914/03.10.2019 a solicitat 

mutarea beneficiarilor din cadrul Serviciului rezidențial de îngrijire și asistență 

medico-socială ”Speranța”, din spațiul situat în Târgu Mureș, B-dul 1848 nr.24, în 

clădirea în care funcționează Secția Clinică Pediatrie din Târgu Mureș, str. Gh. 

Marinescu, nr. 38, sens în care a fost adoptată Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.134/2019.  

Având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.151/2015 

pentru modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului 

domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare, 

imobilului de pe str. Gheorghe Marinescu nr.38 i-a fost atribuit numărul administrativ 

42, se impune îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei la Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.134/2019, conform proiectului de hotărâre atașat. 

 

 
 
 
PREȘEDINTE  
Péter Ferenc 

 

 

Nr. 1670/22.01.2020 

Dosar IX.B/1 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul 

Actului adițional nr.7, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.134/2019 

 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.160/2011 a fost aprobată convenția de 

colaborare dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și 

Spitalul Clinic Județean Mureș, în vederea înființării și funcționării serviciului 

rezidențial de îngrijire și asistență medico-socială ”Speranța”. 

Spitalul Clinic Județean Mureș prin adresa nr.13914/03.10.2019 a solicitat mutarea 

beneficiarilor din cadrul Serviciului rezidențial de îngrijire și asistență medico-socială 

”Speranța”, din spațiul situat în Târgu Mureș, B-dul 1848 nr.24, în clădirea în care 

funcționează Secția Clinică Pediatrie din Târgu Mureș, str. Gh. Marinescu, nr.38, prin 

urmare, în ședința Consiliului Județean Mureș din luna octombrie s-a adoptat 

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.134/2019.  

Ulterior adoptării hotărârii mai sus menționate, s-a constatat că în conținutul anexei 

acesteia s-a strecurat o eroare materială, în sensul indicării greșite a numărului 

administrativ al clădirii unde funcționează Clinica Pediatrie, întrucât prin Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.151/2015 pentru modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 

privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și 

completările ulterioare, i s-a atribuit un alt număr administrativ, respectiv nr.42.   

Față de argumentele mai sus arătate, apreciem că sunt întrunite condițiile legale 

pentru supunerea spre dezbatere și aprobare a acestui proiect de hotărâre. 

  

ȘEF SERVICIU 

Delia Belean 
 

 

 

 

 

 

 

Întocmit:consilier Carmen Orăşan  

2ex. 

 

Nr. 1828/23.01.2020 

Dosar IX.B/1 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Actului 

adițional nr. 7, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 134/2019 

 
 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 

Referatul de aprobare nr. 1670 din 22.01.2020 și în considerarea celor reținute în 

Raportul de specialitate al Serviciului Administrație Publică și Cancelarie din cadrul 

Direcției Juridice și Administrație Publică, 

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

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Mureș nr. 115/26.09.2019, am procedat la verificarea legislației primare și secundare 

incidente, în aplicarea căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de 

competenţă incidente activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de 

tehnică legislativă, sens în care am întocmit prezentul raport, prin care precizăm 

următoarele: 

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 

actului administrativ sunt incidente prevederile art. 173 alin. (1) lit. „d” și alin. (5) lit. 

„b” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 134/2019 s-a aprobat încheierea unui act 

adițional la Convenția de colaborare nr. 3233/30/23.02.2012 dintre Direcția Generală 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Spitalul Clinic Județean Mureș, 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 160/2011, în vederea înființării 

și funcționării serviciului rezidențial de îngrijire și asistență medico-socială ”Speranța”. 

Ulterior adoptării Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 134/2019, s-a constatat că în 

conținutul anexei acesteia s-a strecurat o eroare materială, în sensul indicării greșite a 

numărului administrativ al clădirii unde funcționează Clinica Pediatrie aflată pe strada 

Gheorghe Marinescu din mun. Târgu Mureș, jud. Mureș, întrucât prin Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr. 151/2015 pentru modificarea Anexei la HCJ nr. 42/2001 

privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și 

completările ulterioare, i s-a atribuit un alt număr administrativ, respectiv nr. 42.   

 

     

                  Nr. 1870/23.01.2020 

                  Dosar nr. IX.B/1 
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În ceea ce privește normele de competență aplicabile, Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, reglementează la 173 alin. (1) lit. „d” atribuțiile consiliului județean privind 

gestionarea serviciilor publice de interes judeţean, iar potrivit alin. (5) lit. „b” din 

același text legal, consiliul județean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile 

legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind 

serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor 

vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială. 

Menționăm 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. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, în considerarea prevederilor legale la care am 

făcut mai sus referire, apreciem că proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii 

materiale din cuprinsul Actului adițional nr. 7, anexă la Hotărârea Consiliului Județean 

Mureș nr. 134/2019, îndeplinește condițiile 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, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Catrinoi Ionuț/2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas – Şef Serviciu 
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