MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE - („MI”)

Având în vedere faptul că, unul din brandurile municipiului Tîrgu Mureş îl constituie
acela de oraş medical,
Între părţile semnatare se încheie azi_____./07/2017 prezentul Memorandum de
Înțelegere, după cum urmează:
Art. 1 Părțile
MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ, cu sediul în Tîrgu Mureș, P-ța Victoriei, nr.3, jud. Mureș, fax
0265-266.963, E-mail: primaria@tirgumures.ro, reprezentat prin Primar - Dorin Florea (în
continuare denumit ”Municipiul Tîrgu Mureș”)
și
JUDEŢUL MUREŞ, cu sediul în Tîrgu Mureș, P-ța Victoriei nr. 1, jud. Mureș, fax 0265268.718, E-mail: cjmures@cjmures.ro, reprezentat prin Preşedinte - Péter Ferenc (în
continuare denumit ”Județul Mureș”);
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE din TÎRGU MUREȘ, cu sediul în Tîrgu Mureș,
str. Gh. Marinescu, nr.38, jud. Mureș, fax 0265-210 407, E-mail: rectorat@umftgm.ro,
reprezentată de dl. Leonard Azamfirei în calitate de Rector (în continuare denumită
”Universitatea de Medicină și Farmacie”);
UNIVERSITATEA ”PETRU MAIOR” din TÎRGU MUREȘ, cu sediul în Tîrgu Mureș, str. Nicolae
Iorga, nr.1, jud. Mureș, fax: 0265-262.275, E-mail: secretariat.rectorat@upm.ro,
reprezentată de dl. Călin Enăchescu în calitate de Rector (în calitate denumită
”Universitatea Petru Maior”);
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÎRGU MUREȘ, cu sediul în Tîrgu Mureș, str. Gh.
Marinescu, nr.17-19, jud. Mureș, Fax: 0265-215.768, E-mail: comunicare@spitalmures.ro,
reprezentată prin dl. Ion Claudiu Puiac, în calitate de Manager Spital.

Art.2 Obiectul Memorandumului de Înțelegere
Obiectul prezentului Memorandum de Înţelegere constă în constituirea unu cadru de
colaborare şi stabilirea principiilor care să faciliteze viitoarea cooperare între părţi, cu
respectarea atribuţiilor şi competenţelor fiecăreia, în vederea dezvoltării şi implementării
Proiectului ”Centrul de Excelență – Spital Regional de Urgență” - parte a Proiectului
„Centru de Cercetări medicale” cu valențe internaționale, care presupune amplasarea în
perimetrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș (n.n în ”groapa” din fața
Spitalului) a unui imobil multifuncţional care să deservească zona sus-amintită, oferind
funcţiuni complementare activităţilor medicale şi universitare (spaţii pentru cercetare, săli
conferinţe, cabinete medicale, parcări supraetajate, spaţii comerciale, alimentaţie
publică, locuinţe, spaţii cazare etc.).
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Art. 3 Acţiuni
Părțile convin ca în limita competențelor cu care au fost legal investite, să depună
diligențele necesare pentru:



Clarificarea situaţiei juridice a terenului afectat de proiect Responsabil:
Judeţul Mureş, Municipiul Tîrgu Mureş
Demararea unui Plan Urbanistic Zonal care să studieze potenţialul de
dezvoltare a zonei, relaţionarea clădirilor propuse cu cele existente,
asigurarea funcţionalităţii şi accesibilităţii spaţiilor propuse şi existente,
dezvoltarea infrastructurii rutiere şi edilitare etc.
Responsabil: Municipiul Tirgu Mureş cu sprijinul Judeţului Mureş care va
aviza toate documentaţiile ce reglementează atât construcţiile cât şi modul
de funcţionare al acestora, precum şi cu cel al Spitalului Clinic Județean de
Urgență Tîrgu Mureș



Demararea studiului de fezabilitate pentru construirea centrului
multifuncţional care să deservească zona sus-amintită, oferind funcţiuni
complementare activităţilor medicale şi universitare (parcări supraetajate,
spaţii comerciale, alimentaţie publică, cabinete medicale, cazare etc)
Responsabil: Municipiul Tirgu Mureş cu sprijinul Judeţului Mureş, al
Spitalului Clinic Județean De Urgență Tîrgu Mureș, al Universităţii de
Medicină şi Farmacie Tg. Mureş şi al Universităţii Petru Maior Tg. Mureş



Identificarea surselor de finanţare şi a modalităţii de colaborare între
instituţiile semnatare ale prezentului MI
Responsabil: Municipiul Tîrgu Mureş cu sprijinul Judeţului Mureş, al
Spitalului Clinic Județean De Urgență Tîrgu Mureș, al Universităţii de
Medicină şi Farmacie Tg. Mureş şi al Universităţii Petru Maior Tg. Mureş

Art. 4 Prevederi generale
4.1. Toate Părțile își asumă angajamentul de a acționa cu bună credință în vederea
îndeplinirii obiectivelor descrise în prezentul MI. Cu toate acestea Părțile recunosc dreptul
oricăreia dintre ele, de a întrerupe orice discuție în legătură cu Proiectul sau de a înceta
prezentul MI.
4.2. Relația dintre părți va fi unitară și nici o prevedere a prezentului MI nu va fi
considerată ca dând naștere sau având ca efect crearea unei entități separate.
4.3. Prezentul MI intră în vigoare la data semnării lui, fără ca prin aceasta clauzele din
prezentul MI să poată fi interpretate ca fiind obligaţii efective pentru oricare dintre părţi,
în implementarea acţiunilor prevăzute a se desfăşura în acesta, fără aprobarea
corespunzătoare de către autorităţile/organele de decizie ale fiecărei Părţi.
4.4. Prezentul MI a fost semnat în 5 (cinci) exemplare în limba română, câte unul pentru
fiecare Parte, fiecare fiind considerat un original.
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MUNICIPIULUI TÎRGU-MUREȘ
PRIMAR - DORIN FLOREA
JUDEȚUL MUREȘ
PREȘEDINTE - PETER FERENC

UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE TÎRGU MUREȘ
RECTOR - LEONARD AZAMFIREI

UNIVERSITATEA ”PETRU MAIOR” TÎRGU MUREȘ
RECTOR - CĂLIN ENĂCHESCU
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÎRGU MUREȘ
MANAGER - ION CLAUDIU PUIAC
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