
 

 

PROIECT 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.____ 

din ___ august 2015 

pentru stabilirea unor măsuri privind încăperea nr.204, cu destinaţia de cabinet medical, 
din imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.24-26 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.15.420/6.08.2015 prezentată de Direcţia Economică, precum 
şi avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere Hotărârea Guvernului României 884/2004 privind concesionarea unor spaţii 
cu destinaţia de cabinete medicale, Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.127/2011 privind 
reglementarea situaţiei juridice a unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale individuale 
situate în municipiul Tîrgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu, nr.50 şi B-dul 1 Decembrie 1918 
nr.24, concesionate titularilor acestora,  respectiv încetarea contractului de concesiune 
nr.33/C/21.06.2006, 

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, precum 
şi al art. 867 - 868 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicat, 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. Se aprobă trecerea din domeniul privat al judeţului Mureş în domeniul public al 
judeţului Mureş şi în administrarea Spitalul Clinic Judeţean Mureş a încăperii nr.204,  din 
imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.24-26. 

Art.2.Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.127/2011 privind reglementarea 
situaţiei juridice a unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale individuale situate în 
municipiul Tîrgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu, nr.50 şi B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24, 
concesionate titularilor acestora, se modifică în mod corespunzător. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Mureş şi 
Spitalului Clinic Judeţean Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 
 

 

PREŞEDINTE  
Ciprian Dobre 

 

Avizat pentru legalitate 

SECRETAR 
Paul Cosma 

 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot127_2011.htm#exp
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Nr. 15.420/ 6.08.2015 

Dosar  VII/D/1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru stabilirea unor măsurii privind încăperea nr.204, cu destinaţia de 
cabinet medical, din imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, B-dul 1 

Decembrie 1918 nr.24-26 
 

Imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.24-26, face parte 
din domeniului 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 dat în administrarea Spitalului Clinic Judeţean Mureş. 

Prin Hotărârea Guvernului României nr.884/2004 se reglementează concesionarea unor 
spaţii cu destinaţia de cabinete medicale individuale înfiinţate în temeiul Ordonanţei 
Guvernului nr.124/1998, reglementând practic o facilitate acordată medicilor care 
optează să-şi desfăşoare activitatea în mod individual, ca profesiune liberală. 

În aplicarea prevederilor mai sus menţionate, Consiliul Judeţean Mureş a trecut din 
domeniul public în domeniul privat al judeţului, spaţiile cu destinaţia de cabinete 
medicale individuale din imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş,  B-dul 1 Decembrie 
1918, nr.24-26 şi a încheiat contracte de concesiune cu titularii acestora. 

Prin adresa nr.26/2015, înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub nr.6620/2015, 
concesionara Dr. Crăciun Elen ne notifică încetarea Contractului de concesiune 
nr.33/C/21.06.2016, în conformitate cu reglementările art.8 alin 8.1 lit. g, din 
contractul de concesiune nr.33/C/21.06.2006, care prevede că, „concesionarul poate 
denunţa unilateral contractul de concesiune pentru motive personale, notificând 
concedentul cu 60 de zile înainte de data denunţării”.  

Având în vedere cele de mai sus, prin dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş 
a fost numită o comisie de preluare a spaţiului în cauză, iar prin procesul-verbal de 
predare-preluare nr.9362/2015, încăperea cu nr.204 din imobilul situat în municipiul 
Tîrgu Mureş,  B-dul 1 Decembrie 1918, nr.24-26, a fost preluată, spaţiul  devenind 
disponibil. 

Faţă de cele prezentate se impune trecerea încăperii cu nr.204 din domeniul privat al 
judeţului în domeniul public al judeţului Mureş, precum şi transmiterea dreptului de 
administrare asupra acestui spaţiu către Spitalul Clinic Judeţean Mureş. 

Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 
anexat.  

 

 
PREŞEDINTE                                                                      DIRECTOR EXECUTIV 
Ciprian Dobre                                                                          Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

   Întocmit: Marcela Moldovan, consilier 
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