
 

 

PROIECT 

 

 

HOTĂRÂREA NR.____ 

din ____august 2015 

pentru încuviinţarea realizării lucrării „Alimentare cu energie electrică Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu nr.50” 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.14.988/6.08.2015 a Direcţiei Economice, precum şi 
avizul comisiilor de specialitate,  

Luând în considerare adresa Spitalului Clinic judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş 
nr.16460/2015, înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub nr. 14988/2015, precum şi 
Certificatul de urbanism nr.1199/2015. 

Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele 
ale Ordinului nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

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 încuviinţează realizarea lucrării „Alimentare cu energie electrică Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu nr.50”, cu 
respectarea proiectului nr.36/2015 realizat de Intraserv electric şi a Planului de 
situaţie,  cuprinse în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2.Încuviinţarea realizării lucrării de la art.1, nu constituie act de autorizare a 
executării lucrărilor, beneficiarul fiind dator a obţine toate avizele, acordurile şi 
autorizaţiile necesare, potrivit legii. 

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice şi Direcţiei Tehnice din 
cadrul Consiliului Judeţean Mureş precum şi Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 
Tîrgu Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 
 

 

PREŞEDINTE  
Ciprian Dobre 

 

Avizat pentru legalitate 

SECRETAR 
Paul Cosma 

 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2010/hot004_2010.htm#exp#exp
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Nr.14.988/6.08.2015 

Dosar  VII/D/1 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru încuviinţarea realizării lucrării „Alimentare cu energie Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu nr.50” 

 
Imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, strada Gheorghe Marinescu nr.50, evidenţiat în 
cartea funciară nr.95396/N, face parte din domeniul public al judeţului Mureş în baza 
Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică al acesteia şi a HGR nr.867 privind 
transmiterea 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. 

Administrarea imobilului a fost transmisă către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu 
Mureş, care îşi desfăşoară activitatea în acesta, prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Mureş nr.34/2003. 

Pentru realizarea lucrării „Alimentare cu energie electrică Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Tîrgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu nr.50” prin Certificatul de urbanism nr. 
1199/2015 eliberat pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş, s-a solicitat 
acordul Consiliului Judeţean Mureş, în calitate de proprietar al imobilului, în 
conformitate cu Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

În acest sens, prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub nr. 14988/2015, 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş, ne solicită acordul  pentru realizarea 
lucrării „Alimentare cu energie electrică Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu 
Mureş, str. Gheorghe Marinescu nr.50”. 

Ţinând cont de prevederile legale, pentru a obţine autorizaţia de construire propunem 
eliberarea acordului solicitat de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş, 
cu respectarea proiectului nr.36/2015 realizat de Intraserv electric şi a Planului de 
situaţie, cuprins în anexa la hotărâre.  

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

 

 
PREŞEDINTE                                                                      DIRECTOR EXECUTIV 
Ciprian Dobre                                                                          Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

 

   Întocmit: Marcela Moldovan, consilier 
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