
 

 

       R O M Â N I A                                               PROIECT  
    JUDEŢUL MUREŞ        

 CONSILIUL JUDEŢEAN      
 

 
                                                    

 

 

          HOTĂRÂREA  NR.___ 

               din 31 mai 2012 
privind schimbarea destinaţiei unor spaţii din imobilul – Spitalul Municipal „Dr. 

Gheorghe Marinescu” Târnăveni, str. Victor Babeş nr.2 

  
 

Consiliul Judeţean Mureş, 
 Văzând Expunerea de motive nr. 7233 din 24 mai 2012, prezentată de către 

Direcţia Economică precum şi avizele comisiilor de specialitate, 
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adresa 

Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş 
sub nr. 7233/2012,  
         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 Se aprobă schimbarea destinaţiei unor spaţii în suprafaţă de 171 mp, 

situate în imobilul – Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, str. Victor 
Babeş nr.2, înscris în C.F nr.720/N Târnăveni, nr. cad. 971, identificate în Planul de 
situaţie din anexa nr.1, din garaje, în Laborator de radiologie şi imagistică medicală. 

Art.2 Amenajarea Laboratorului de radiologie şi imagistică medicală se va face 
conform proiectului nr.42/2011 din anexa nr.2. 

Art. 3 Anexele 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4 Demersurile de schimbare a destinaţiei în documentele de publicitate 
imobiliară, în condiţiile legii, se vor efectua de către Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe 

Marinescu” Târnăveni în calitate de administrator al imobilului. 
 Art.5 Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean 
Mureş, precum şi Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni care 

răspund de aducerea sa la îndeplinire. 
  
 

PREŞEDINTE            
                                

             Lokodi Edita Emőke            Avizat pentru legalitate 
                 SECRETAR 
 

                                Paul Cosma 



      R O M Â N I A 

    JUDEŢUL MUREŞ  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
   Direcţia Economică  

Nr. 7233 din 24 mai 2012 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind schimbarea destinaţiei unor spaţii din imobilul – Spitalul Municipal „Dr. 
Gheorghe Marinescu” Târnăveni, str. Victor Babeş nr.2 

 
        Imobilului situat în Municipiul Târnăveni, str. Dr. Victor Babeş, nr. 2, înscris în 
C.F nr. 720/N Târnăveni, nr. cad. 971, face parte din domeniul public al judeţului 

Mureş, în baza H.G.R 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 

Spitalului Municipal " Dr. Gheorghe Marinescu " Târnăveni. 
Având în vedere că, în anul 2011 Spitalul a achiziţionat o instalaţie 

roentgendiagnostic, un mamograf şi a obţinut un computer tomograf prin transfer 
fără plată de la Spitalul Clinic Judeţean Mureş, pentru instalarea acestora a fost  
necesară identificarea unor spaţii care să corespundă din punct de vedere igienico 

sanitar şi al cerinţelor de securitate radiologică impuse de CNCAN. 
Astfel, în urma analizei situaţiei spaţiilor existente, comitetul director a 

considerat oportun ca suprafaţa neutilizată de 171 mp, cu destinaţia de garaje, să fie 
folosită pentru înfiinţarea unui  „Laborator de radiologie şi imagistică medicală”.   

În acest sens, prin adresa nr.4308/2012, Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe 

Marinescu" Târnăveni ne solicită aprobarea schimbării destinaţiei suprafeţei de 171 
mp dintr-un total de 297 mp spaţiu utilizat  pentru garaje, identificat în Planul de 
situaţie din anexa nr 1 la hotărâre, care în prezent  nu mai este utilizat cu acest scop, 

în spaţiu pentru înfiinţarea noului laborator. Amenajarea laboratorului se va face 
conform proiectului realizat de S.C MANICONSTRUCT S.R.L prezentat în  anexa nr.2 

avizat de DSP şi autorizat de CNCAN 
 
 Faţă de cele prezentate mai sus, supunem dezbaterii şi aprobării proiectul de 

hotărâre alăturat. 

 
                  

 VICEPREŞEDINTE           DIRECTOR 
             Szabó Árpád                                                  Bartha Iosif 

 
 

 
 
 

 
 

 
Întocmit: Moldovan Marcela, consilier          
 

 



 

 

 

 
 



 


