HOTĂRÂREA NR.30
din 30 martie 2017
privind acordul pentru întreprinderea demersurilor pentru realizarea unor
construcţii în incinta unui imobil care face parte din domeniul public al
judeţului Mureş

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.6082/23.03.2017 prezentată de Direcţia Economică,
precum și avizul comisiilor de specialitate,
Luând în considerare solicitarea nr.6709/2017 şi nr.6710/2017 a Spitalului Clinic Judeţean
de Urgenţă Tîrgu Mureş, înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub nr.5087/201 şi
nr.5088/2017.
Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică
precum şi prevederile Legii 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.c), şi cele ale art.97 alin.(1) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Se aprobă iniţierea demersurilor şi procedurilor legale de către Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş pentru realizarea în incinta imobilului situat în Tîrgu
Mureş, str. Gheorghe Marinescu nr.50, care face parte din domeniul public al judeţului
Mureş, a următoarelor construcţii:
- Structură de spitalizare de zi a Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş;
- Corp de clădire cu destinaţia de vestiar pentru personal.
Art.2. Acordul autorităţii nu constituie act de autorizare a executării construcţiilor,
beneficiarul fiind dator a obţine toate avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare,
potrivit legii.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Direcţiei Amenajare Teritoriu
şi Urbanism şi Direcţiei Tehnice din cadrul Consiliului Județean, Spitalului Clinic Judeţean
de Urgenţă Tîrgu Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma
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Nr. 6082/23.03.2017
Dosar VII/D/1

EXPUNERE DE MOTIVE

privind acordul pentru întreprinderea demersurilor pentru realizarea unor construcţii
în incinta unui imobil care face parte din domeniul public al judeţului Mureş
Imobilul în care îşi desfăşoară activitatea Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş face
parte din domeniului 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 administrate
de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş în baza Hotărârii Consiliului Judeţean
Mureş nr. 34/2003.
Prin adresa nr.6709/2017 şi nr.6710/2017 a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş,
înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub nr.5087/2017 şi nr.5088/2017 ne face cunoscut
următoarele:
În imobilul situat în Tîrgu Mureş str. Gheorghe Marinescu nr.50 îşi desfăşoară activitatea Spitalul
Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş, în cadrul acestuia fiind aproximativ 2000 de salariaţi.
În conformitate cu prevederile OMS nr.914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe
care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare şi
pentru respectarea condiţiilor igienico-sanitare este necesar ca unitatea sanitară să asigure spaţii
pentru personalul medical cu destinaţia de vestiar.
În prezent, vestiarul pentru personalul medical situat la parterul clădirii este subdimensionat,
astfel că pentru o parte a personalului dulapurile sunt amplasate în subsolul I al Spitalului, fără
grupuri sanitare şi cu un risc crescut de inundare de la conductele care traversează subsolul.
Ţinând cont de cele prezentate, se propune realizarea unei noi clădiri cu destinaţia de vestiar în
curtea interioară a unităţii sanitare delimitată de corpurile de clădire FGHI, cu amprenta la sol de
465 mp., existând posibilitatea accesului în clădire din casa scărilor din corpul H la nivelul 1.
În acelaşi timp, ne este adus la cunoştinţă că potrivit art.II al OMS nr.1096/2016 privind
modificarea şi completarea OMS nr.914/2016 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care
trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, este
necesar ca în termen de 12 luni de la publicarea prezentului ordin, respectiv 07.10.2017, „unităţile
sanitare cu paturi, care au în structură paturi de spitalizare de zi îşi vor reorganiza această
structură în conformitate cu prevederile prezentului ordin”.
În prezent, Spitalul are aprobat prin OMS nr.953/2013 – 123 paturi în regim spitalizare de zi.
Precizăm că, spitalizarea de zi este o formă de internare prin care se asigură asistenţă medicală de
specialitate, curativă şi de recuperare, concentrând într-un număr maxim de 12 ore, în timpul zilei
efectuarea de examinări, investigaţii, acte terapeutice realizate sub supraveghere medicală.
Având în vedere cele de mai sus se doreşte realizarea unei clădiri noi cu destinaţia de structură de
spitalizare de zi în incinta Spitalului, delimitată de corpurile ABPO, cu amprenta la sol de
aproximativ 450 mp. , existând posibilitatea accesului în clădire din corpul P la parter.
În sensul celor mai sus arătate, prin adresele la care am făcut mai sus referire ni se solicită
acordul, luând în considerare faptul că imobilul situat în Tîrgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu
nr.50, face parte din domeniul public al judeţului Mureş.
Faţă de cele prezentate, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

DIRECTOR
Alin Mărginean

Întocmit: Marcela Moldovan, consilier
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