
 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.178 

din 11 decembrie 2014 

pentru stabilirea unor măsuri asupra unui imobil proprietate publică a 
judeţului Mureş aflat în administrarea Spitalului Clinic Judeţean Mureş 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.21477/10.12.2014 a Direcției Economice,  

Având în vedere adresele nr.18870/18970/2014 ale Spitalului Clinic Judeţean 
Mureş înregistrate la Consiliul Judeţean Mureş sub nr.21477/21539/2014,  

Ţinând cont de prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, 
precum şi cele ale Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.7/2009 privind 
transmiterea dreptului de administrare asupra unor imobile ce aparţin domeniului 
public judeţean 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c) şi ale art.97 alin. (1) coroborate cu 
cele ale art.43 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se încuviinţează amplasarea unei Bănci de ţesuturi şi celule umane la Tîrgu 
Mureş pe terenul în suprafaţă de 450mp, proprietate publică a judeţului Mureş, 
situat în Tîrgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu nr.3, înscris în CF nr.120127 Tîrgu 
Mureş, cad nr.3385, nr. top 2537, aflat în administrarea Spitalului Clinic Judeţean 
Mureş. 

Art.2. Terenul menţionat la art.1 este identificat în planul de situaţie din anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice din cadrul Consiliului 
Judeţean Mureş şi Spitalului Clinic Judeţean Mureş, care răspund de aducerea sa la 
îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE  
Ciprian Dobre 

 

Contrasemnează 

                                    SECRETAR 
                                    Paul Cosma 

 

 

 

 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp


 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 21477/ 10.12.2014 

Dosar  VI/D/1 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru stabilirea unor măsuri asupra unui imobil proprietate publică a 
judeţului Mureş aflat în administrarea Spitalului Clinic Judeţean Mureş 

 

Imobilul situat în strada Gheorghe Marinescu nr.3, în care îşi desfăşoară activitatea Clinica de 
Oncologie, înscris în CF nr.120127 Tîrgu Mureş, cad nr.3385, nr. top 2537, face parte din 
domeniul public al judeţului, 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, fiind 
administrat de către Spitalul Clinic Judeţean Mureş în baza Hotărârii Consiliului Judeţean 
Mureş nr. 7/2009. 

Prin adresa nr.74253/03.12.2014 Unitatea de implementare şi coordonare programe din 
cadrul Ministerului Sănătăţii face cunoscut Spitalului că Guvernul a alocat suma necesară  
pentru contractarea şi implementarea componentelor necontractate din proiectul Phare 
2006/018-147.03.11-Sprijin pentru autorităţile de sănătate din Romînia pentru implementarea 
directivelor UE privind băncile de sînge - unităţile de transfuzie - din spitale şi utilizarea 
terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane. În cadrul componentei utilizarea terapeutică a 
ţesuturilor şi celulelor umane se înfiinţează reţeaua de patru bănci de ţesuturi şi celule 
umane în Bucureşti, Iaşi, Timişoara şi Tîrgu Mureş. 

În vederea amplasării Băncii de ţesuturi şi celule umane la Tîrgu Mureş, a solicitat Spitalului 
Judeţean Mureş sprijin pentru identificarea unui teren . 

Prin adresa nr.18870/2014 Spitalul Clinic Judeţean Mureş solicită acordul autorităţii publice 
judeţene pentru amplasarea băncii de ţesuturi şi celule umane, pe terenul  aferent imobilului 
situat în strada Gheorghe Marinescu nr.3, în care îşi desfăşoară activitatea Clinica de 
Oncologie, înscris în CF nr.120127 Tîrgu Mureş. 

Totodată, prin adresa nr.18970/09.12.2014, Spitalul revine cu precizarea potrivit căreia 
pentru implementarea proiectului este  necesară o suprafaţă de teren de 450mp, teren 
identificat în Planul de situaţie din anexa la hotărîre. 

Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 
anexat. 

 

PREŞEDINTE                                                                    DIRECTOR EXECUTIV 

Ciprian Dobre                                                                             Bartha Iosif 

 

 

Întocmit: Marcela Moldovan, consilier 
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