
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 30  

din 27 februarie 2014 

privind punerea la dispoziţia proiectului "Neutralizarea deşeurilor medicale 

periculoase rezultate din activitatea spitalicească”, a terenului aferent 

amplasării instalaţiilor de neutralizare a deşeurilor medicale 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând Expunerea de motive nr.2.954/20.02.2014 a Direcţiei Dezvoltare Regională 

Implementare Proiecte, avizele comisiilor de specialitate, adresa Ministerului Sănătăţii 

nr.3012/17.01.2014 privind punerea la dispoziţia proiectului "Neutralizarea deşeurilor 

medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească”, a terenului aferent 

amplasării instalaţiilor de neutralizare a deşeurilor medicale şi adresa Spitalului Clinic 

Judeţean Mureş nr.1035/24.01.2014 privind identificare terenului aferent proiectului, 

Ţinând cont de prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică cu 

modificările şi completările ulterioare,   

În temeiul art. 91, alin.(1), lit.”d” coroborat cu alin.(5), lit.”a”, pct.3 şi 97 din Legea 

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

completările ulterioare,  

hotărăşte: 

Art.1. (1) Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului "Neutralizarea deşeurilor 

medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească”, a terenului necesar 

amplasării instalaţiilor de neutralizare a deşeurilor medicale.  

(2) Terenul menţionat la alin.(1) este identificat în CF nr.90417/N/VIII, număr 

cadastral 4571/2/1, 4571/2/2 şi 4571/3/2/2 (4779) cu o suprafaţă de 8263 mp,  

precum şi în planul de amplasament cuprins în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Direcţia Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte răspunde de ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Ministerului Sănătăţii şi Spitalului Clinic 

Judeţean Mureş. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                                         Contrasemnează 

Ciprian Dobre                                                          SECRETAR 

                                                            Paul Cosma                                  

                                                 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/hot038_2012.htm#exp#exp
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Nr.2.954/20.02.2014 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind punerea la dispoziţia proiectului "Neutralizarea deşeurilor 

medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească”, a 

terenului aferent amplasării instalaţiilor de neutralizare a 

deşeurilor medicale 

 

  

 

Unitatea de Implementare şi Coordonare Programe din cadrul Ministerului Sănătăţii, 

gestionează propunerea de proiect "Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase 

rezultate din activitatea spitalicească”. 

Proiectul este propus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial 
Mediu (POS Mediu), Axa prioritară 2, Domeniul major de intervenţie 2.1 Dezvoltarea 
sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de 
management al deşeurilor 

În cadrul acestui proiect: 

 vor fi achiziţionate instalaţii de neutralizare deşeuri medicale de diferite 

capacităţi, corespunzătoare cantităţii de deşeuri produse de fiecare categorie de 

spital (mediu/mare); 

 vor fi amenajate spaţiile pentru amplasarea instalaţiilor: utilităţi (racord apă, 

energie electrică/termică, canalizare), lucrări de construcţii (amenajare spaţii, 

construcţii uşoare, etc.); 

 vor fi achiziţionate dotări tehnice suplimentare: unitate de operare/stocare 

date, periferice. 

 

Finanţarea investiţiei se va realiza astfel: 

- 82,44% din valoarea costurilor eligibile ale proiectului, finanţare nerambursabilă 

reprezentând contribuţia UE, 

- 17,56% din costurile eligibile, contribuţia de la bugetul de stat asigurată de 

Ministerul Sănătăţii. 

 

Spitalului Clinic Judeţean Mureş i-au fost alocate un număr de 3 instalaţii de tip 3, cu 

dimensiunile de gabarit minim 4000*1400*2500 mm instalaţia propriu-zisă , respectiv 

minim 5200*2500*2500 mm cu mărunţitor, compresor, tablou şi sistem de dedurizare.   
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Pentru pregătirea aplicaţiei, se solicită beneficiarului să pună la dispoziţia 

proiectului spaţiul/terenul necesar pentru amplasarea instalaţiilor, respectiv 

emiterea unei Hotărâri care să facă dovada că acest teren se află în proprietatea 

publică a judeţului şi este pus la dispoziţia proiectului. 

 

Spitalul Clinic Judeţean Mureş a analizat cerinţele de amplasare şi instalare a 

echipamentelor medicale şi a identificat un teren în suprafaţă de 8263 mp, aflat în 

incinta Clinicii Boli Infecţioase I, conform Extrasului CF Anexat. 

Având în vedere că acest teren aparţine domeniului public al judeţului Mureş, prin 

prezenta propunem spre adoptare proiectul de hotărâre privind punerea la dispoziţia 

proiectului "Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea 

spitalicească”, a terenului aferent amplasării instalaţiilor de neutralizare pentru 

deşeuri medicale. 

 

       
              PREŞEDINTE,                                                 DIRECTOR, 

             Ciprian Dobre                                              Valer Băţaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Gyarmati Iuliana 

Verificat: Şef serviciu Suciu Călin  
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