
 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 104 

din 27 iulie 2017 

privind aprobarea redevenţei aferentă spaţiilor concesionate cabinetelor 

medicale individuale, din imobilele situate în municipiul Tîrgu Mureş, B-dul 

1 Decembrie 1918, nr.26-28, respectiv str. Gheorghe Marinescu nr. 50 şi 

municipiul Târnăveni, str.Victor Babeş nr.2 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Având în vedere Expunerea de motive nr.15594/20.07.2017 a Direcţiei Economice, 

precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin.(3) din Hotărârea Guvernului 

nr.884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, 

coroborat cu cele ale art.4.2 din contractele de concesiune încheiate de 

autoritatea publică judeţeană cu medicii titulari de cabinete medicale 

individuale, 

În temeiul art.91, alin.(1) lit. c) şi art.97 alin. (1) din Legea administraţiei publice 

locale nr.215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, 

hotărăşte: 

 
Art.1. (1) Se aprobă redevenţa de 6,5 euro/mp/lună pentru spaţiile concesionate 

cabinetelor medicale individuale, din imobilele situate în municipiul Tîrgu Mureş, 

B-dul 1 Decembrie 1918, nr.26-28, respectiv str. Gheorghe Marinescu nr.50 şi de 3 

euro/mp/lună pentru spaţiile concesionate cabinetelor medicale individuale, din 

imobilele situate în municipiul Târnăveni, str. Victor Babeş nr.2. 

(2) Redevenţa stabilită conform alin.(1) se aplică pentru o perioadă de 3 ani de la 

data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art.2.  Prezenta hotărâre va sta la baza încheierii actelor adiţionale la contractele 

de concesiune încheiate cu medicii care îşi desfăşoară activitatea în spaţiile 

concesionate din imobilele menţionate la art.1. 

Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice şi medicilor titulari de 

contracte de concesiune, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                Contrasemnează 

Péter Ferenc                      SECRETAR 

                                                                                                           Paul Cosma 

      

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot089_2011.htm#exp
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Nr. 15594/20.07.2017 

Dosar  VI/D/1 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea redevenţei aferentă spaţiilor concesionate cabinetelor 
medicale individuale, din imobilele situate în municipiul Tîrgu Mureş, B-dul 

1 Decembrie 1918 nr.26-28, respectiv str. Gheorghe Marinescu nr.50 şi 
municipiul Târnăveni str.Victor Babeş nr.2 

 

Imobilele situate în municipiul Tîrgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu nr.50- Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş şi B-dul 1 Decembrie  1918 nr.26-28 - Spitalul 
Clinic Judeţean Mureş şi municipiul Târnăveni str. Victor Babeş nr.2 – Spitalul Clinic 
Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, fac parte din  domeniul 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. 

Hotărârea Guvernului României nr.884/2004 reglementează concesionarea unor spaţii 
cu destinaţia de cabinete medicale, stabilind prin norme juridice derogatorii de la 
dreptul comun în materie, procedura încheierii unor asemenea concesiuni, fără licitaţie 
publică.  

Actul normativ are în vedere acele spaţii în care îşi desfăşoară activitatea cabinetele 
medicale individuale înfiinţate în temeiul Ordonanţei Guvernului nr.124/1998, 
reglementând practic o facilitate acordată medicilor care optează să-şi desfăşoare 
activitatea în mod individual, ca profesiune liberală.   

În aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.884/2004 privind 
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, Consiliul Judeţean Mureş 
a încheiat contracte de concesiune pentru spaţiile  cu destinaţia de cabinete medicale 
individuale  din imobilele situate în municipiul Tîrgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu 
nr.50 - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş şi B-dul 1 Decembrie  1918 
nr.26-28 – Spitalul Clinic Judeţean Mureş şi municipiul Târnăveni str. Victor Babeş nr.2 – 
Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni. 

În conformitate cu art.4 alin.(3) al hotărârii la care am făcut mai sus referire, nivelul 
minim al redevenţei se va stabili de către concedent, pornind de la preţul pieţei, sub 
care redevenţa nu poate fi acceptată. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.101/2014, s-a aprobat redevenţa de 5 
euro/mp/lună pentru spaţiile concesionate cabinetelor medicale individuale, din 
imobilele situate în municipiul Tîrgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918 nr.26-28, respectiv 
str. Gheorghe Marinescu nr.50, iar pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet medical 
individual situat în municipiul Târnăveni str. Victor Babeş nr.2 – Spitalul  Municipal „Dr. 
Gheorghe Marinescu” Târnăveni s-a aprobat redevenţa de 3 euro/mp/lună, redevenţă 
care urma să fie  aplicată  pentru o perioadă de 3 ani de la data intrării în vigoare a 
acestei hotărâri. 

Întrucât, perioada de 3 ani pentru care a fost stabilită redevenţa urmează să expire, s-a 
procedat la efectuarea unui studiu de piaţă sens în care au  fost solicitate oferte de la 
agenţii imobiliare. 
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În elaborarea propunerii s-a avut în vedere răspunsul formulat de către 3 agenţii 
imobiliare interpelate potrivit cărora închirierea/concesionarea unui metru pătrat 
suprafaţă construită în zonele de referinţă, se face la preţuri situate între 5 şi 9 
EURO/mp/lună, iar pentru municipiul Târnăveni nu au putut să ne furnizeze date, 
motivând că nu desfăşoară activitate în acea zonă.  

Având în vedere că, pentru municipiul Târnăveni agenţiile imobiliare nu au furnizat un 
preţ, prin adresa nr.14959/2017 autoritatea publică judeţeană a solicitat Spitalului 
Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” să ne comice care este preţul la care Spitalul, 
încheie contracte de închiriere pentru spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale 
individuale. 

Prin adresa nr.10174/2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub nr.15381/2017 
Spitalul, ne-a comunicat faptul că, închirierea spaţiilor cu destinaţie medicală din 
imobilul pe care îl au în administrare este de 3 euro/mp. 

Astfel, raportat la dispoziţiile art. 4, alin (3) din Hotărârea Guvernului României 
nr.884/2004 potrivit cărora o redevenţă sub preţul de piaţă nu poate fi acceptată, 
propunem ca redevenţa aferentă spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale 
individuale din imobilele situate în municipiul Tîrgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918 
nr.26-28, respectiv str. Gheorghe Marinescu nr.50, care fac obiectul Contractelor de 
concesiune încheiate cu medicii specialişti care îşi desfăşoară activitatea în respectivele 
cabinete să fie de 6,5 euro/mp/lună pentru spaţiile situate în municipiul Tîrgu Mureş iar 
pentru spaţiul situat în  municipiul Târnăveni să rămână la 3 euro/mp/lună. 

Noul nivel al redevenţei va fi prevăzut în actele  adiţionale care urmează a fi semnate 
de părţile contractante. 

Ţinând cont de  motivele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre alăturat. 

 

 

PREŞEDINTE                                                             DIRECTOR EXECUTIV 

Péter Ferenc                                                                   Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Marcela Moldovan, consilier 
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