
 
 

 

 
                                R O M Â N I A 
                                JUDEŢUL MUREŞ 
                               CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
              Tîrgu Mureş, Piaţa Victoriei nr. 1, Tel: +(40) 265 263211, Fax: +(40) 265 268718, http://www.cjmures.ro 

 
                            Tîrgu Mureş, 12 iunie 2013 

 

Ciprian Dobre: „Consiliul Judeţean a oferit sediu pentru Institutul 

Inimii din Tîrgu-Mureş ” 

În şedinţa extraordinară de miercuri, 12 iunie, consilierii judeţeni ai USL, UDMR, 

PP-DD şi UNPR au aprobat stabilirea sediului Institutului de Urgenţă pentru Boli 

Cardiovasculare şi Transplant Tîrgu Mureş, în imobilul situat în Tîrgu Mureş, str. Gh. 

Marinescu nr.50, aflat în domeniul public al judeţului Mureş şi în administrarea Spitalului 

Clinic de Urgenţă Tîrgu Mureş. 

Decizia majorităţii consilierilor judeţeni a venit ca urmare a adresei formulate de 

Ministerul Sănătăţii, luând act de faptul că proiectul de act normativ pentru înfiinţarea 

Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Tîrgu Mureş se află în 

procedura de avizare interministerială. 

Consilierii judeţeni ai PD-

L au părăsit sala, deşi iniţial au 

fost prezenţi la şedinţă. În ciuda 

absenţei acestora, Institutul de 

Boli Cardiovasculare şi 

Transplant va avea un sediu, 

proiectul fiind votat de 23 de 

consilieri, în condiţiile în care 

numărul necesar era de 22 de 

voturi pentru. 

La finalul şedinţei, 

preşedintele Consiliului 

Judeţean, Ciprian Dobre s-a 

arătat mulţumit de faptul că, 

prin votul de astăzi, IBCvT va 

avea un sediu. “Sunt fericit că votul de astăzi al majorităţii responsabile din Consiliul 

Judeţean face un pas important pentru reluarea activităţii de transplant de cord în 

România. Guvernul va continua demersurile legale de reînfiinţare a unei unităţi medicale 

de excelenţă, pe care iresponsabilitatea politicienilor aflaţi la putere în 2011 a desfiinţat-

o. Mă declar dezamăgit că  PD-L-ul, prin consilierii săi judeţeni, a încercat să blocheze 

activitatea Institutului Inimii din Tîrgu-Mureş şi reluarea programului naţional de 

transplant de cord. Pe cale de consecinţă, consilierii PD-L s-au opus salvării de vieţi 

omeneşti”, a declarat Ciprian Dobre. 
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