
 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.62 
din 22 aprilie 2021 

privind acordul pentru inițierea și derularea demersurilor necesare în scopul realizării 

proiectului „Centru Chirurgical Cardiovascular” 

 

Consiliul Județean Mureș,  

Văzând referatul de aprobare nr.10383/16.04.2021 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice - Compartiment patrimoniu, servicii 

publice și guvernanță corporativă, raportul Serviciului juridic, precum și avizul comisiilor 

de specialitate, 

Luând în considerare adresa nr.2185/2021 a Institutului de Urgență pentru Boli 

Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub 

nr.7549/2021,  

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr.70/2002 privind administrarea 

unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și cele ale Codului civil, referitoare la proprietatea publică – art. 858 și 

următoarele, 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. „c”, coroborate cu cele ale art.287 lit.„b”, 

precum și ale art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

hotărăște: 

Art.1. (1) Se încuviințează iniţierea și derularea demersurilor necesare în scopul realizării 

proiectului „Centru Chirurgical Cardiovascular” de către Institutul de Urgență pentru Boli 

Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș - unitate sanitară publică de interes județean,  

pe terenul situat în Târgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu nr.50, proprietatea publică a 

Judeţului Mureş, teren aferent Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.  

(2) Bunurile imobile rezultate în cadrul proiectului urmează regimul juridic reglementat de 

Ordonanța Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de 

interes judeţean şi local, cu modificările și completările ulterioare.  

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției economice, Direcției amenajare teritoriu și 

urbanism și Direcției tehnice din cadrul Consiliului Județean Mureș, Spitalului Clinic 

Județean de Urgență Târgu Mureș și Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și 

Transplant Târgu Mureș, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.  

 

PREȘEDINTE                                                                                              Contrasemnează                                      
Péter Ferenc                                                                                        SECRETAR GENERAL  

Paul Cosma 
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Nr.10383/16.04.2021 

Dosar  X/D/1 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind acordul pentru inițierea și derularea demersurilor necesare în scopul 

realizării proiectului „Centru Chirurgical Cardiovascular” 

 

Imobilul situat în municipiul Târgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu nr.50, 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. 

Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș prin adresa 

nr.2185/2021, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.7549/2021, ne face cunoscut 

că activitatea acestuia, respectiv, diagnosticarea, tratamentul medical, intervențional și 

chirurgical al afecțiunilor cardiovasculare la pacienți cu vârste între câteva ore și până la 

senectute, se desfășoară în secții situate la distanță una de cealaltă și care nu permit 

integrarea optimă a circuitelor intraspitalicești, ceea ce creează dificultăți în gestionarea 

activității curente, din cauza limitărilor fizice ale clădirilor. 

Ţinând cont de cele de mai sus, se precizează că este imperios necesară construirea unei 

clădiri noi cu regim de înălțime P+3E, alăturată clădirii Spitalului Clinic Județean de 

Urgență Târgu Mureș, precum și realizarea unei legături între cele două clădiri pentru a 

putea asigura circuitele și fluxurile necesare cu respectarea prevederilor legale în 

domeniul sanitar. 

În același timp, se menționează că, realizarea investiției propuse, ar putea să se încadreze 

în proiectele posibil a fi realizate în condițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului 

nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi 

rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi 

nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, sens în care au fost 

făcute demersuri printr-o scrisoarea de intenție în luna august 2020, depusă la Ministerul 

Fondurilor Europene.      

Având în vedere cele arătate, prin adresa la care am făcut mai sus referire, se solicită 

acordul autorității publice județene, în calitate de proprietar al terenului aferent 

imobilului situat în Târgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu nr.50.     

Faţă de cele de mai sus, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 

alăturat. 

 

PREŞEDINTE                                                                       

Péter Ferenc       
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Nr. 10449/16.04.2021 

Dosar  X/D/1 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind acordul pentru inițierea și derularea demersurilor necesare în scopul 

realizării proiectului „Centru Chirurgical Cardiovascular” 

 

Imobilul situat în municipiul Târgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu nr.50, 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. 

Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș prin 

adresa nr.2185/2021, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.7549/2021, ne 

face cunoscut că activitatea acestuia, respectiv, diagnosticarea, tratamentul 

medical, intervențional și chirurgical al afecțiunilor cardiovasculare la pacienți cu 

vârste între câteva ore și până la senectute, se desfășoară în secții situate la distanță 

una de cealaltă și care nu permit integrarea optimă a circuitelor intraspitalicești, 

ceea ce creează dificultăți în gestionarea activității curente, din cauza limitărilor 

fizice ale clădirilor, influențând și nivelul de acreditate ANMCS – nivel IV cu încredere 

scăzută, situație pentru care există un plan de conformare. 

Ţinând cont de cele de mai sus, se precizează că este imperios necesară construirea 

unei clădiri noi cu regim de înălțime P+3E, alăturată clădirii Spitalului Clinic 

Județean de Urgență Târgu Mureș precum și realizarea unei legături între cele două 

clădiri pentru a putea asigura circuitele și fluxurile necesare cu respectarea 

prevederilor legale în domeniul sanitar. 

Totodată, se precizează că, prin realizarea acestei clădiri vor putea fi îndeplinite 

următoarele condiții, respectiv: 

- cerințele impuse de către Ministerul Sănătății, conform legislației în vigoare, 

- standardele calității serviciilor de sănătate exprimate prin nivelul de acreditare ale 

Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate,  

- rigorile impuse de siguranța echipamentelor și instalațiilor precum și de 

managementul securității și siguranței pacientului/lucrătorului în sănătate,  

- creșterea adresabilității și accesibilității copiilor cu malformații cardiace și a 

bolnavilor cardiovasculari.  

În același timp, se menționează că, realizarea investiției propuse, ar putea să se 

încadreze în proiectele posibil a fi realizate în condițiile Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de 

redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe 

rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, 

sens în care au fost făcute demersuri printr-o scrisoarea de intenție în luna august 

2020, depusă la Ministerul Fondurilor Europene.      
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Având în vedere cele arătate, prin adresa la care am făcut mai sus referire se solicită 

acordul autorității publice județene, luând în considerare faptul că imobilul situat în 

Târgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu nr.50, face parte din domeniul public al 

judeţului Mureş.     

Faţă de cele de mai sus prezentate, considerăm că,  proiectul de hotărâre analizat 

poate fi supus dezbaterii şi aprobării                                                                

 

  DIRECTOR EXECUTIV 

                                                                          Alin Mărginean 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Întocmit: Marcela Moldovan, consilier 
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RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind acordul pentru inițierea și derularea demersurilor 

necesare în scopul realizării proiectului „Centru Chirurgical Cardiovascular” 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

referatul de aprobare nr. 10383/16.04.2021 şi în considerarea celor reținute în raportul de 

specialitate nr. 10449/16.04.2021 al Compartimentului patrimoniu, servicii publice și 

guvernanță corporativă din cadrul Direcției Economice, 

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și funcționare al 

Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 26.09.2019, am procedat la 

verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea căreia este elaborat proiectul, 

corespondența cu normele de competenţă incidente activităţii autorităţii deliberative şi 

respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a întocmit prezentul raport, prin 

care precizăm următoarele: 

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea actului 

administrativ sunt incidente prevederile art.858 și următoarele din Codul civil referitoare la 

proprietatea publică, ale Ordonanței Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor 

sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările și completările ulterioare, 

art.173 alin.(1) lit. „c", art.287 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ. 

Imobilul – teren și construcții în care își desfășoară activitatea Institutul de Urgență pentru 

Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș, este situat în municipiul Târgu Mureș, str. 

Gheorghe Marinescu nr.50, aflat în proprietatea publică a Județului Mureș și în administrarea 

Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, conform anexei la Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.34 din 08.04.2003. 

Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș, prin adresa 

nr.2185/2021, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.7549/2021, ne comunică 

necesitatea construirii unei noi clădiri cu regim de înălțime P+3E, alăturată clădirii Spitalului 

Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș precum și realizarea unei legături între cele două 

clădiri pentru a putea asigura circuitele și fluxurile necesare cu respectarea prevederilor 

legale în domeniul sanitar. 

Față de inițierea demersurilor, prin scrisoarea de intenție depusă la Ministerul Fondurilor 

europene în decursul lunii august 2020 și posibilitatea încadrării investiției propuse printre 

proiectele posibil a fi realizate în condițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.155/2020 

privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar 

României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul 

Mecanismului de redresare şi rezilienţă, pentru realizarea investiției se solicită acordul 

Nr. 10481/16.04.2021 

Dosar nr. IX/B/1 
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autorității publice județene, care exercită în numele Județului Mureș dreptul de proprietate 

publică asupra imobilului cu destinație sanitară, situat în municipiul Târgu Mureș, str. 

Gheorghe Marinescu nr.50.  

Conform dispozițiilor art.868 alin.(2) din Codul civil, titularul dreptului de administrare poate 

folosi și dispune de bunul dat în administrare în condițiile stabilite de lege și, dacă este cazul, 

de actul de constituire. 

Deși dreptul de administrare este un drept real corespunzător proprietății publice, potrivit 

prevederilor art.862 coroborate cu cele ale art.554, ambele din Codul civil, numai titularul 

dreptului de proprietate publică poate dispune asupra bunurilor aflate în proprietate. 

În considerarea dispozițiilor art.287 din Codul administrativ, consiliul județean exercită în 

numele unității administrativ-teritoriale - Județul Mureș, dreptul de proprietate asupra 

bunurilor din domeniul public al Județului Mureș. 

Menționăm faptul că, bunurile imobile rezultate în cadrul proiectului vor urma regimul juridic 

reglementat de art.1 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.70/2002, cu modificările și 

completările ulterioare.  

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că 

potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„c” din Codul Administrativ, Consiliul Județean Mureș 

exercită atribuții privind administrarea domeniului public și privat al județului. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 

art.81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificările si completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind acordul pentru 

inițierea și derularea demersurilor necesare în scopul realizării proiectului „Centru Chirurgical 

Cardiovascular”, îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării 

plenului Consiliului Judeţean Mureş, ulterior avizării de către comisiile de specialitate 

nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Buta Ramona Alina / 2 ex. 

Verificat: Farkas Adriana - Șef serviciu 
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