HOTĂRÂREA NR. 112
din 27 iulie 2017
privind aprobarea Memorandumului de Înţelegere pentru implementarea
Proiectului „Centrul de Excelenţă – Spital Regional de Urgenţă”

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.15601/20.2017 a Direcţiei Juridice şi Administraţie
Publică, Memorandumul de Înţelegere, precum şi avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.91 alin (1) lit. e), ale alin.(3) lit d), ale alin.(5)
lit.a), pct.3 coroborate cu cele ale alin.(6) lit. a) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor 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 Memorandumul de Înţelegere între Judeţul Mureş, Municipiul
Tîrgu Mureş, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş, Universitatea
Petru Maior din Tîrgu Mureş şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) În vederea dezvoltării şi implementării Proiectului ce face obiectul
Memorandumului de Înţelegere, se propune iniţiatorului – Municipiul Tîrgu Mureş, să
întreprindă demersuri pentru a atrage ca parteneri şi alte instituţii de învăţământ
superior din Tîrgu Mureş, precum Universitatea Dimitrie Cantemir, Universitatea
Sapientia şi Universitatea de Arte.
Art.2. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş să semneze
Memorandumul de Înţelegere aprobat la art.1., incluzând modificările generate de
participarea universităţilor menţionate la alin. (2), fără ca aceasta să afecteze
responsabilităţile asumate de Judeţul Mureş.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Amenajare Teritoriu şi Urbanism,
Direcţiei Economice şi Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică, precum şi părţilor
nominalizate la art.1, care răspund de aducerea ei la îndeplinire.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma
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Nr.15601/20.2017
Dosar: VI/A/2

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Memorandumului de Înţelegere pentru implementarea
Proiectului „Centrul de Excelenţă – Spital Regional de Urgenţă”
Prin Hotărârea Consiliului local Municipal Tîrgu Mureş nr.227/25.08.2015 a fost
aprobat în principiu, Memorandumul de Înţelegere între Judeţul Mureş,
Municipiul Tîrgu Mureş, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş,
Universitatea Petru Maior din Tîrgu Mureş şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
Tîrgu Mureş.
Scopul memorandumului este realizarea unui proiect amplu „Centrul de
Excelenţă – Spital Regional de Urgenţă”, care face parte din proiectului mare
privind Centrul de Cercetări Medicale, cu valenţe internaţionale.
Prin acest proiect se doreşte amplasarea în perimetrul învecinat Spitalului Clinic
Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş, 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).
Proeictul presupune demararea mai multor acţiuni, ca:
- întocmirea 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.
- întocmirea 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)
- Identificarea surselor de finanţare şi a modalităţii de colaborare între
autorităţile şi instituţiile partenere.
Prin adresa nr.13631/2017, Municipiul Tîrgu Mureş a propus o variantă
reactualizată a Memorandumului de Înţelegere aprobat prin HCL Tîrgu Mureş
nr.227/2015, în sensul stabilirii unor responsabili/acţiuni în vederea realizării
proiectului propus.
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Unul din brandurile municipiului Tîrgu Mureş este acela de oraş medical, fiind şi
un centru universitar, iar instituţiile implicate au responsabilitatea asigurării
celor mai bune condiţii de organizare şi desfăşurare a activităţii medicale.
Din perspectiva celor mai sus arătate şi în considerarea prevederilor art.91 alin
(1) lit. „e”, ale alin.(3) lit „d”, ale alin.(5) lit.”a”, pct.3 coroborate cu cele ale
alin.(6) lit. „a” din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care conferă autorităţii
publice judeţene posibilitatea de a se asocia, în vederea realizării în comun a
unor proiecte de interes public judeţean, propunem spre dezbatere şi aprobare
acordul de parteneriat privind aprobarea Memorandumului de Înţelegere pentru
implementarea proiectului intitulat „Centrul de Excelenţă – Spital Regional de
Urgenţă” – parte din proiectul Centrul de Cercetări Medicale, conform
proiectului de hotărâre anexat.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeş

Întocmit: Lefter Erika /2 ex.
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