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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

2017. január 26-i 

9. számú HATÁROZAT 

Marosvásárhely municípiumban, Gheorghe Marinescu utca 50. sz. alatti ingatlanban található 4179. sz. 

orvosi rendelő rendeltetésű helyiséget érintő intézkedésekre vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Gazdasági Igazgatóság 1215/2017. sz. Indokolását és a szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve, az orvosi rendelői rendeltetéssel, egyes helyiségek koncesszióba adására vonatkozó 

Románia Kormányának 884/2004. sz. Határozatát, Marosvásárhely municípiumban a Gheorghe 

Marinescu utca 50. sz. és az 1918 december 1 sugárút 24. sz. alatt elhelyezkedő egyes, a birtokosoknak 

koncesszióba adott, önálló orvosi rendelői rendeltetésű helyiségek, jogi helyzetének a szabályozására 

vonatkozó a Maros Megyei Tanács 127/2011. sz. Határozatát, valamint a 36/C/30.06.2016. koncessziós 

szerződés megszűnését, 

A köztulajdonban levő javakra vonatkozó 213/1998. sz. Törvény és az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölt a Polgári Törvénykönyvre vonatkozó 287/2009. sz. Törvény 867-868 

cikkelyeinek a rendelkezéseinek az értelmében, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 2001. évi 

215. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének „c” betűjének és 97. cikkelyének (1) bekezdésének 

rendelkezéseinek az alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóvá hagyja Maros megye magántulajdonából Maros megye köztulajdonába és a Maros 

Megyei Sürgősségi Kórház igazgatásába való áthelyezését a Marosvásárhely municípiumban, 

Gheorghe Marinescu utca 50. sz. alatti ingatlanban található 4179. sz. helységnek. 

2. cikkely Marosvásárhely municípiumban a Gheorghe Marinescu utca 50. sz. és az 1918. december 1 

sugárút 24. sz. alatt elhelyezkedő egyes, a birtokosoknak koncesszióba adott, önálló orvosi rendelői 

rendeltetésű helyiségek jogi helyzetének a szabályozására vonatkozó a Maros Megyei Tanács 

127/2011. sz. Határozatának 2. sz. melléklete megfelelő módon megváltozik. 

3. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságával és a Maros 

Megyei Sürgősségi Kórházzal, akik felelnek a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                                                   
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

  1215/19.01.2017 sz. 

 

VII/D/1 akta 

 

 

 

INDOKOLÁS 

Marosvásárhely municípiumban, Gheorghe Marinescu utca 50. sz. alatti ingatlanban található 4179. 

sz. orvosi rendelő rendeltetésű helységet érintő intézkedésekre vonatkozóan 

 

 

A Marosvásárhely municípiumban, Gheorghe Marinescu utca 50. sz. alatti ingatlan Maros megye 

köztulajdonának része, az egyes ingatlanok az állam magántulajdonából és az Egészség- és 

Családügyi Minisztérium Igazgatásából a megyék köztulajdonába és az illető megyei tanácsok 

igazgatásába való átutalására vonatkozó 867/2002. sz. Kormány Határozat alapján, a Maros Megyei 

Klinikai Kórház igazgatásába volt átadva. 

Románia Kormányának a 884/2004. sz. Határozata szabályozza a 124/1998. sz. Kormány Rendelet 

alapján létesített önálló orvosi rendelők rendeltetéséül szolgáló egyes helyiségek koncesszióba 

adását, gyakorlatilag szabályozva egy kedvezményt, amelyet azon orvosok kapnak, akik az önálló 

tevékenység, mint szabad foglalkozás mellett döntenek.  

A fent említett rendelkezések alkalmazásában, a Maros Megyei Tanács átutalta a megye 

köztulajdonából a magántulajdonába, az önálló orvosi rendelő rendeltetésű helyiségeket, amelyek 

Marosvásárhely municípiumban, Gheorghe Marinescu utca 50. sz. alatti ingatlanban találhatók és 

koncessziós szerződést kötött azoknak a birtokosaival. 

A Maros Megyei Tanácsnál a 20501/2016. sz. alatt iktatott átirattal, a haszonélvező Dr. Ardelean 

Mariana a tudomásunkra hozza, hogy át szeretné adni a helyiséget, amely a 36/C/30.06.2016. sz. 

Koncessziós szerződés tárgyát képezte. 

Figyelembe véve a fentieket, a Maros Megyei Tanács Elnökének a rendeletére az említett helyiség 

átvételére egy bizottságot neveztek ki, a 21100/2016. sz. átadási-átvételi jegyzőkönyv alapján pedig 

a Marosvásárhely municípiumban, Gheorghe Marinescu utca 50. sz. alatti ingatlanban található 

4179. sz. helyiséget átvették, a helyiség ezennel szabaddá vált. 

Az 505/2017. sz. átiratában a Maros Megyei Sürgősségi Kórháznak, amelyet a 381/2017. sz. alatt 

iktattak a Maros Megyei Tanácsnál, kérvényezi a helyiséget, amely a 36/C/30.06.2016. sz. 

Koncessziós szerződés tárgya volt, ez szükséges nekik egy urológiai rendelő létrehozására a 

Járóbeteg-rendelő keretében. 

A bemutatottakkal szemben szükségessé válik a 4179. sz. helyiség átutalása a megye 

magántulajdonából Maros megye köztulajdonába, valamint e helyiségnek az igazgatásra való 

jogosultságának az átadása a Maros Megyei Sürgősségi Kórház részére. 
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Figyelembe véve a kinyilvánítottakat, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozat 

tervezetet. 

 

ELNÖK  

Péter Ferenc 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Marcela Moldovan, tanácsadó 
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