
 

 

 

 

  

HOTĂRÂREA NR.153 
din 30 octombrie 2014 

privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din imobilul ce aparţine domeniului public 
judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu nr.50 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.16635/23.10.2014 a Direcţiei Economice, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate,  

Având în vedere adresele nr.6322/214, 9959/2014 ale Universităţii de Medicină şi Farmacie 
Tîrgu Mureş, precum şi adresa nr.18961/2014 a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu 
Mureş înregistrate la Consiliul Judeţean Mureş sub nr.9361/2014, 12881/2014 şi 
nr.16635/2014,  

Ţinând cont de prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, precum şi 
ale art.868 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.34/2003 privind darea 
în administrare a imobilelor preluate în domeniul public judetean, conform H.G. nr. 
867/2002, în care îşi desfăşoară activitatea unități sanitare, şi ale Hotărârii Consiliului 
Judeţean Mureş nr.102/2006 privind modificarea prevederilor art.2 din Hotărârea Consiliului 
Judeţean Mureş nr.34/2003, 

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. (1). Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani,  a amfiteatrelor I, 
II, III şi a vestiarului aferent acestora, situate la etajul I al Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă Tîrgu Mureş din municipiul Tîrgu Mureş, strada Gheorghe Marinescu nr.50, 
Universităţii de Medicină şi Farmacie Tîrgu Mureş, pentru activităţi didactice. 

(2). Amfiteatrul I se va folosi  în comun de către  Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu 
Mureş şi  Universitatea de Medicină şi Farmacie Tîrgu Mureş, pe baza unui protocol încheiat 
între cele două instituţii. 

Art.2. Spaţiile menţionate la art.1 alin.(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 
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş şi  Universitatea de Medicină şi Farmacie 
Tîrgu Mureş, în termen de 15 zile de la aprobarea prezentei hotărâri. 

Art.4. Universitatea de Medicină şi Farmacie Tîrgu Mureş va suporta din bugetul propriu 
dotarea spaţiilor precum şi cheltuielile de întreţinere şi funcţionare.  

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean 
Mureş, Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş şi Universităţii de Medicină şi 
Farmacie Tîrgu Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                              Contrasemnează 

Ciprian Dobre                                                                                      SECRETAR  

                                                            Paul Cosma 

 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa_hot007_2013.pdf
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Nr. 16635/         10.2014 

Dosar  VI/D/1 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din imobilul ce aparţine domeniului 
public judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu nr.50 

 

Imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, strada Gheorghe Marinescu nr.50, evidenţiat în 
cartea funciară nr.95396/N, face parte din domeniul public al judeţului Mureş în baza Legii 
213/1998 privind bunurile proprietate publică al acesteia şi a HGR nr.867 privind transmiterea 
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. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.34/2003 a fost transmisă administrarea către 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş, care îşi desfăşoară activitatea în acest 
imobil. 

Prin adresa nr.6322/2014 Universitatea de Medicină şi Farmacie Tîrgu Mureş a solicitat 
autorităţii publice judeţene transmiterea administrării amfiteatrelor I, II şi III precum şi a 
vestiarului aferent, situate la etajul I al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş, 
pentru a le dota şi reabilita în vederea desfăşurării activităţilor didactice cu studenţii în 
condiţii cât mai bune. 

Prin adresa nr.9361/2014 autoritatea publică judeţeană a comunicat Universităţii de Medicină 
şi Farmacie Tîrgu Mureş că poate să aprobe dreptul de folosinţă gratuită asupra spaţiilor la 
care au făcut referire. 

Universitatea prin adresa nr.9959/2014, şi-a exprimat acordul de a obţine dreptul de folosinţă 
gratuită asupra amfiteatrelor I, II şi III precum şi a vestiarului aferent, situate la etajul I al 
Spitalului, în vederea reabilitării şi dotării acestor spaţii. 

Totodată, prin adresa nr.18961/2014, Spitalul şi-a dat acordul cu condiţia ca amfiteatrul I să 
fie folosit în comun de către cele două instituţii, motivând că activitatea medicală se îmbină 
permanent cu activitatea didactică, aşa cum reiese din contractele de colaborare încheiate 
anual de cele două instituţii, al căror obiect este furnizarea de către Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă Tîrgu Mureş a serviciilor de instruire şi formare clinică, de natură să asigure toate 
condiţiile necesare în vederea formării profesionale practice complete şi corecte a 
cursanţilor.  

În vederea dotării spaţiilor mai sus menţionate, pentru desfăşurarea în bune condiţii a 
activităţii didactice cu studenţii, propunem darea în folosinţă gratuită a acestora, pe o 
perioadă de 5 ani, cu suportarea cheltuielilor aferente de întreţinere şi funcţionare. 

Faţă de cele prezentate, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind 
darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, 
situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu nr.50, Universităţii de Medicină şi 
Farmacie Tîrgu Mureş. 

PREŞEDINTE                                                                    DIRECTOR EXECUTIV 

Ciprian Dobre                                                                             Bartha Iosif 

 

Întocmit: Marcela Moldovan, consilier 
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