
 

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

 

 

              HOTĂRÂREA NR.53 

      din 27 aprilie 2017 

privind acordul pentru realizarea investiţiei „Clădire nouă în incinta Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş care va cuprinde secţia de anestezie şi terapie intensivă, 

bloc operator şi Centru de arşi” 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.8360/25.04.2017 prezentată de Direcţia Economică, 

precum și avizele comisiilor de specialitate,   

Luând în considerare solicitarea nr.7415/2017 a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 

Tîrgu Mureş, înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub nr.5899/2017 şi adresa 

nr.23241/2017 a Ministerului Sănătăţii înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub 

nr.7974/2017. 

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

precum şi prevederile Legii 50/1991  privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.c), şi cele ale art.97 alin.(1) din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se dă acordul pentru realizarea investiţiei „Clădire nouă în incinta Spitalului Clinic 

Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş care va cuprinde secţia de anestezie şi terapie intensivă, 

bloc operator şi Centru de arşi”, în incinta imobilului situat în Tîrgu Mureş, str. Gheorghe 

Marinescu nr.50, care face parte din domeniul public al judeţului Mureş. Investiţia se va 

derula de către Ministerul Sănătăţii prin Unitatea de Management al Proiectului în cadrul 

Proiectului privind Reforma Sectorului Sanitar – Îmbunătăţirea Calităţii şi Eficienţei 

Sectorului de Sănătate finanţat din Împrumutul 8362 RO dintre Guvernul României şi BIRD. 

Art.2. Acordul autorităţii nu constituie act de autorizare a executării construcţiilor, 

beneficiarul fiind dator a obţine toate avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare, 

potrivit legii. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Direcţiei Amenajare 

Teritoriu şi Urbanism şi Direcţiei Tehnice din cadrul Consiliului Județean, Spitalului 

Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş, Ministerului Sănătăţii, care răspund de 

aducerea sa la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                                                               Contrasemnează                                                              

Péter Ferenc                                                                                       SECRETAR 

                                                                                                                                                       Paul Cosma 

 

 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2008/hot110_2008.htm#exp
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Nr. 8360/        04.2017 
Dosar  VII/D/1 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 privind acordul pentru întreprinderea demersurilor pentru realizarea investiţiei 
„Clădire nouă în incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş care va 
cuprinde secţia de anestezie şi terapie intensivă, bloc operator şi Centru de arşi” 

Imobilul în care îşi desfăşoară activitatea Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş face 
parte din domeniului public al judeţului, în baza Hotărârii de Guvern nr.867/2002 privind trecerea 
unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în 
domeniul public al judeţelor şi în administrarea consiliilor judeţene respective, fiind administrat de 
către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 
nr. 34/2003. 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş, prin adresa nr.7415 din 21.03.2017, înregistrată la 
Consiliul Județean Mureș sub nr. 5899 din 22.03.2017, ne face cunoscut că Ministerul Sănătăţii – 
Unitatea de Management a Proiectului privind Reforma Sectorului Sanitar Faza a II-a – UMP APL 2, a 
inclus Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş în cadrul Proiectului privind Reforma 
Sectorului Sanitar – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei Sistemului sanitar prin împrumut BIRD 8362, 
în vederea realizării investiţiei „Clădire nouă în incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu 
Mureş care va cuprinde secţia de anestezie şi terapie intensivă, bloc operator şi Centru de arşi”. 

Totodată, se solicită promovarea unui proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de 
administrare a terenului pe care urmează a fi realizată investiţia, către Ministerul Sănătăţii. 

Prin adresa nr.5899/07.04.2017, Consiliul Judeţean Mureş, a transmis că a aluat act de iniţiativa 
Ministerului Sănătăţii şi îşi manifestă tot sprijinul şi disponibilitatea pentru realizarea proiectului 
menţionat. 

În acelaşi timp, s-a precizat că întregul teren aferent imobilului situat în mun. Tîrgu Mureș, str. 
Gheorghe Marinescu nr.50, înscris în C.F. nr. 95396/N/Tîrgu Mureș, în care funcționează Spitalul 
Clinic Județean de Urgență Tîrgu-Mureș, SMURD, Centrul Regional de transfuzie sanguină Tîrgu 
Mureș formează obiectul litigiului – rectificare carte funciară, în dosarul nr. 2619/320/2014, aflat 
pe rolul Tribunalului Mureș, în contradictoriu cu Municipiul Tîrgu Mureş, notat în cartea funciară 
sub C6. 

Ministerul Sănătăţii - Unitatea de Management a Proiectului privind Reforma Sectorului Sanitar Faza 
a II-a – UMP APL 2, prin adresa nr.23241/18.04.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub 
nr.7974/19.04.2017, ne face cunoscut că, investiţia se va realiza în două etape, respectiv: 
Contractarea serviciului de expertiză şi proiectare şi Contractarea lucrărilor de construcţii. 

Procedurile de achiziţie se vor derula de către Unitatea de Management a Proiectului din cadrul 
Ministerului Sănătăţii, iar pentru asigurarea cadrului legal a investiţiei este necesar acordul pentru 
realizarea investiţiei.   

În sensul celor mai sus arătate, se solicită acordul proprietarului terenului pentru realizarea 
investiţiei „Clădire nouă în incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş care va 
cuprinde secţia de anestezie şi terapie intensivă, bloc operator şi Centru de arşi”. 

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

   
    
 PREŞEDINTE 
 Péter Ferenc                                                                                            DIRECTOR 
                                                                                                          Alin Mărginean 

                            
                     Întocmit: Marcela Moldovan, consilier 
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