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HOTĂRÂREA NR.198 

din 21 decembrie 2016 

privind stabilirea unor măsuri pentru administrarea imobilului situat în municipiul    
Târnăveni, str. Victor Babeş nr.2 

          

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.24.045/2016 prezentată de Direcţia Economică, precum şi 

avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere adresa nr.124/06.09.2016 a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Alba Iulia – 

Protopopiatul Târnăveni şi adresa nr.13911/06.12.2016 a Spitalului Municipal „Dr. 

Gheorghe Marinescu”Târnăveni, 

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

precum şi Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

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. Se aprobă construirea de către Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” 

Târnăveni a unui lăcaş de cult pe terenul situat în municipiul Târnăveni, str. Victor Babeş, 

nr.2, proprietate publică a judeţului Mureş, aflat în administrarea Spitalului Municipal „Dr. 

Gheorghe Marinescu” Târnăveni, identificat în C.F nr.1200/N/ Târnăveni.  

Art.2.(1) Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu”Târnăveni va întreprinde toate 

demersurile legale pentru edificarea lăcaşului de cult pe o suprafaţă de max.300 mp. 

(2). Resursele financiare necesare pentru edificare vor fi asigurare din fondurile atrase de 

unitatea sanitară prin încheierea unor parteneriate în acest scop cu unităţile de cult 

interesate. 

Art.3.Lăcaşul de cult menţionat la art.1, după edificare, va fi cuprins în domeniul public al 

judeţului Mureş. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Mureş şi 

Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, care răspund de aducerea sa la 

îndeplinire. 

 
 
PREŞEDINTE                                                                                   Contrasemnează                                                            

Péter Ferenc                                                                                           SECRETAR 

                                                                                                                                                             Paul Cosma 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot127_2011.htm#exp
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Nr. 24.045/14.12.12.2016 

Dosar  VII/D/1 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind stabilirea unor măsuri pentru administrarea imobilului situat în municipiul 
Târnăveni, str. Victor Babeş nr.2 

 
Imobilul situat în municipiul Târnăveni, str. Victor Babeş nr.2, face parte din domeniul 
public al judeţului Mureş 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 Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni. 

Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia - Protopopiatul Târnăveni prin adresa 
nr.124/2016, a solicitat Consiliului Judeţean Mureş punerea la dispoziţie a unei 
suprafeţe de teren în suprafaţă de max.300 mp. din terenul aferent Spitalului, pentru 
edificarea unui lăcaş de cult, având în vedere că sunt internaţi în spital un număr de 320 
pacienţi la Secţia de Psihiatrie şi aproximativ 200 pacienţi la celelalte secţii, care nu pot 
părăsi Spitalul.  

Urmarea adresei mai sus menţionate a fost solicitat punctul de vedere al Spitalului în 
calitate de administrator al imobilului situat în municipiul Târnăveni, str. Victor Babeş 
nr.2. 

Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni prin adresa nr.13911/2016, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub nr.23128/2016, şi-a exprimat acordul pentru 
edificarea unui lăcaş de cult pe terenul aferent Spitalului. 

Menţionăm că, pentru edificarea lăcaşului de cult autoritatea publică judeţeană nu va 
aloca resurse financiare, toate autorizările şi lucrările vor fi realizate de către unitatea 
sanitară din fonduri atrase prin încheierea unor parteneriate în acest scop cu unităţile 
de cult interesate sau din sponsorizări/donaţii primite.  

Faţă de cele prezentate se impune stabilirea unor măsuri pentru administrarea 
imobilului situat în municipiul Târnăveni, str. Victor Babeş nr.2. 

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

 

 
p.PREŞEDINTE                                                                      DIRECTOR EXECUTIV 
VICEPREŞEDINTE                                                                          Alin Mărginean 

                                    Alexandru Cîmpeanu 

 

 

 

 

 

 

   Întocmit: Marcela Moldovan, consilier 
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