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HOTĂRÂREA NR.85 

din 29 iunie 2017 

privind stabilirea măsurilor necesare pentru închirierea unor spaţii din imobilul 

situat în municipiul Târnăveni, str. Victor Babeş nr.2, proprietate publică a 

judeţului Mureş, aflat în administrarea Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe 

Marinescu” Târnăveni 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.13.434/22.06.2017 a Direcţiei Economice din cadrul 

Consiliului Judeţean Mureş, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere prevederile art.14, 15 şi 16 din Legea nr.213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, 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. (1) Se aprobă închirierea prin licitaţie publică, pe o perioadă de trei ani, a 

spaţiilor în suprafaţă totală de 35,31 mp, situate la etajul II al imobilului - Ambulatoriu 

de Specialitate din municipiul Târnăveni, str. Victor Babeş, nr.2, domeniu public al 

judeţului Mureş, identificate în Anexa nr.1, cu menţinerea destinaţiei de laboratoare de 

tehnică dentară. 

(2) Se aprobă închirierea prin licitaţie publică, pe o perioadă de trei ani, a spaţiului în 

suprafaţă de 27,04 mp, situat la etajul II al imobilului - Ambulatoriu de Specialitate din 

municipiul Târnăveni, str. Victor Babeş, nr.2, domeniu public al judeţului Mureş, 

identificat în Anexa nr.2, cu menţinerea destinaţiei de cabinet de stomatologie. 

Art.2. Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni, în calitate de 

administrator al imobilului în care sunt situate spaţiile care fac obiectul închirierii, îi 

revine competenţa organizării licitaţiei şi încheierii actelor juridice, cu respectarea 

dispoziţiilor legale. 

Art.4. Din sumele obţinute în urma închirierii, Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe 

Marinescu" Târnăveni va vira la bugetul Consiliului Judeţean Mureş un procent de 50%. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice şi Spitalului Municipal "Dr. 

Gheorghe Marinescu" Târnăveni, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 
PREŞEDINTE                                                                               Contrasemnează                                                                                                   

Péter Ferenc                                                                                       SECRETAR 

                                                                                                                                                       Paul Cosma 



 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   1/1 
 

 

 

 

 

 

Nr. 13.434/22.06.2017 

Dosar  VII/D/1 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru închirierea 
unor spaţii din imobilul situat în municipiul Târnăveni, str. Victor Babeş nr.2, 

proprietate publică a judeţului Mureş, aflat în administrarea Spitalului Municipal 
„Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni 

 

 

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. 

Prin Hotărârea nr.148/2013 privind stabilirea măsurilor necesare pentru închirierea unor 
spaţii din imobilul situat în municipiul Târnăveni, str. Victor Babeş nr.2, proprietate 
publică a judeţului Mureş, aflat în administrarea Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe 
Marinescu" Târnăveni, Consiliul Judeţean Mureş a aprobat închirierea pe o perioadă de trei 
ani, a spaţiilor situate la etajul II al imobilului - Ambulatoriu de Specialitate. 

Întrucât perioada pentru care s-a aprobat închirierea a expirat, Spitalul Municipal "Dr. 
Gheorghe Marinescu" Târnăveni prin adresa înregistrată la Consiliului Judeţean Mureş sub 
nr.10989/2017 solicită aprobarea închirierii spaţiilor în suprafaţă de 62,35 mp, pe o 
perioadă de trei ani.  

Potrivit prevederilor art.14 şi 15 din Legea nr.213/1998,  închirierea bunurilor proprietate 
publică a  judeţului se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, şi se face prin licitaţie 
publică, în condiţiile legii. 

Articolul 16 al legii mai sus menţionate, prevede că, în cazul în care titularul dreptului de 
administrare încheie contractul de închiriere, acesta are dreptul la o cotă parte între 20-
50% din sumele încasate din închiriere, stabilită de Consiliul Judeţean prin hotărâre, 
diferenţa urmând a fi virată la bugetul Consiliului Judeţean. 

Propunem închirierea spațiilor în cauză, pe o perioadă de trei ani de la data aprobării 
hotărârii, cu menținerea destinației de laboratoare de tehnică dentară şi cabinet 
stomatologic, iar din suma încasată din închirieri cota de 50% să fie virată la bugetul 
Consiliului  Județean. 

Faţă de cele arătate, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre alăturat. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                      DIRECTOR EXECUTIV 
Péter Ferenc                                                                         Alin Mărginean 
 
 
 
 
 

 

                                     Întocmit: Marcela Moldovan, consilier 
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