
 

 

 

 

    

 HOTĂRÂREA NR.55 

 din 27 aprilie 2017 

privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din imobilul ce aparţine 
domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, B-dul 1 

Decembrie 1918 nr.24 -26 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.8404/27.04.2017 a Direcţiei Economice, precum şi 
avizele comisiilor de specialitate,  

Având în vedere adresa nr.36371/J7669/2017 a Casei Judeţene de Pensii Mureş 
înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub nr.7821/2017, precum şi adresa nr.     
7528/2017 a Spitalului Clinic Judeţean Mureş înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş 
sub nr.8404/2017, 

Ţinând cont de prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, ale 
art.874 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi a 
serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă, 

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.1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 3 ani, a unor spaţii în 
suprafaţă de 99,76 mp. din imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, B-dul 1 
Decembrie 1918 nr.24-26, Casei Judeţene de Pensii Mureş pentru funcţionarea 
cabinetului teritorial de expertiză medicală a capacităţii de muncă. 

Art.2. Spaţiile menţionate la art.1 sunt identificate în Anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Predarea - preluarea spaţiilor se va face pe bază de proces-verbal încheiat între 
Spitalul Clinic Judeţean Mureş în calitate de administrator al imobilului şi Casa 
Judeţeană de Pensii Mureş. 

Art.4. Casa Judeţeană de Pensii Mureş va suporta cheltuielile de întreţinere şi 
funcţionare aferente spaţiilor pe care le foloseşte. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice din cadrul Consiliului 
Judeţean Mureş, Spitalului Clinic Judeţean Mureş și Casei Judeţene de Pensii Mureş, 
care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 

PREȘEDINTE                        Contrasemnează 

Péter Ferenc                SECRETAR 

                                                                                                      Paul Cosma

      

 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp


 

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

 

Nr.8404/27. 04.2017 

Dosar  VII/E/1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din imobilul ce aparţine 
domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, B-dul 1 

Decembrie 1918 nr.24 -26 

Imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.24-26, face parte 

din domeniului public al judeţului Mureş 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, iar prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.7/2009 a fost 

transmis în administrarea Spitalului Clinic Judeţean Mureş. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.64/2014 s-a aprobat darea în folosinţă 

gratuită pe o perioadă de 3 ani, a unor spaţii în suprafaţă de 130 mp din imobilul situat în 

municipiul Tîrgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.24-26, Casei Judeţene de Pensii 

Mureş pentru funcţionarea cabinetului teritorial de expertiză medicală a capacităţii de 

muncă. 

Având în vedere că, perioada pentru care au fost puse la dispoziţie spaţiile mai sus 

menţionate a ajuns la termen, prin adresa nr. 36371/J7669/2017/2017, Casa Judeţeţeană 

de Pensii solicită punerea la dispoziţie a spaţiilor în suprafaţă de 99,76 mp., de la etajul 

II al imobilului situat în municipiul Tîrgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-26, pentru 

funcţionarea cabinetului teritorial de expertiză medicală a capacităţii de muncă.  

Solicitarea Casei Judeţene de Pensii este întemeiată în baza art.12 din regulamentul de 

organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a 

Capacităţii de Muncă care prevede faptul că „Serviciile teritoriale de expertiză medicală 

a capacităţii de muncă au în structura lor cabinete teritoriale de expertiză medicală a 

capacităţii de muncă, cu sedii în centre medicale, ambulatorii de specialitate sau în 

spitale, în vederea realizării unui circuit optim al pacienţilor şi al documentelor 

medicale” 

Ţinând cont de solicitarea Casei Judeţeţeană de Pensii, prin adresa nr.7821/2017 

autoritatea publică judeţeană a solicitat punctul de vedere al Spitalului, în calitate de 

administrator al spaţiului în cauză, acesta prin adresa nr.7527/25.04.2017 comunicându-

ne acordul. 

Pentru asigurarea bunei funcţionări a cabinetului teritorial de expertiză medicală a 

capacităţii de muncă, propunem darea în folosință gratuită a unor spaţii în suprafaţă de 

99,76 mp, situate la etajul al II-lea al imobilului situat în Tîrgu Mureș, B-dul 1 Decembrie 

1918 nr.24-26, pe o perioadă de 3 ani. 
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Predarea–preluarea spaţiilor se va face pe bază de proces verbal încheiat între Spitalul 

Clinic Judeţean Mureş în calitate de administrator al imobilului şi Casa Judeţeană de 

Pensii. Casa Judeţeană de Pensii va suporta din bugetul propriu cheltuielile de întreţinere 

şi funcţionare aferente spaţiului utilizat. 

Având în vedere cele prezentate supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de 

hotărâre alăturat. 

 

 

PREŞEDINTE                                                             DIRECTOR EXECUTIV 
Peter Ferenc                                                                   Alin Mărginean 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Marcela Moldovan, consilier 
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