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PROIECT 

 

  HOTĂRÂREA NR. 

din 29 octombrie 2015 

 privind acordul pentru iniţierea şi efectuarea unor lucrări de intervenţii asupra unor 
clădiri care fac parte din domeniul public al judeţului Mureş 

                       

 

                      Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.19.988/29.10.2015 prezentată de Direcţia Economică,  

Luând în considerare solicitarea comună nr.22914/6828/2015 a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 
Tîrgu Mureş şi a Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardio Vasculare şi Transplant Tîrgu Mureş, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub nr.19988/2015 şi în condiţiile stipulate în acest act. 

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică,   

În temeiul prevederilor art.43 alin.(1), ale art.91 alin.(1) lit.c), şi cele ale art.97 alin.(1) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

hotărăşte: 

 

Art.1. Se aprobă iniţierea demersurilor şi procedurilor legale de către Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Tîrgu Mureş şi Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardio Vasculare şi Transplant Tîrgu Mureş în 
scopul efectuării unor lucrări de intervenţie la următoarelor imobile care fac parte din domeniul 
public al judeţului Mureş: 

- Imobilul situat în Tîrgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu nr.50, unde vor fi executate lucrări de 
supraetajare -2 nivele, a unei pasarele de trecere conform solicitării şi efectuarea de reparaţii 
capitale.  

- Imobilul situat în Tîrgu Mureş, str. Revoluţiei nr.33, efectuarea unor lucrări de modernizare şi 
extindere a clădirii. 

- Imobilul situat în Tîrgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.40-42, efectuarea unor lucrări de 
reparaţii capitale şi modernizare. 

Art.2. Acordul autorităţii nu constituie act de autorizare a executării lucrărilor, beneficiarul fiind 
dator a obţine toate avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare, potrivit legii. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică  Direcţiei Economice, Direcţiei Amenajare Teritoriu şi 
Urbanism şi Direcţiei Tehnice din cadrul Consiliului Județean, Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 
Tîrgu Mureş precum şi Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardio Vasculare şi Transplant Tîrgu Mureş 
care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 
 
 
PREŞEDINTE                                                                              Avizat pentru legalitate              

                    Ciprian Dobre                                                                                        SECRETAR 
                                                                                                                                            Paul Cosma 
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Nr.       /        10.2015 
Dosar  VII/D/1 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 privind acordul pentru iniţierea şi efectuarea unor lucrări de intervenţii asupra unor clădiri 
care fac parte din domeniul public al judeţului Mureş 

 

Imobilele în care îşi desfăşoară activitatea Spitalul Clinic Judeţean Mureş fac 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, fiind administrate de către Spitalul 
Clinic Judeţean Mureş în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 7/2009. 

 
Prin adresa comună nr.22914/6828/2015 a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş şi a 
Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardio Vasculare şi Transplant Tîrgu Mureş, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Mureş sub nr.19988/2015 ni se fac cunoscute următoarele: 

Asupra imobilul situat în Tîrgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu nr.50, se intenţionează realizarea  şi 
executarea unor lucrări de supraetajare -2 nivele, pe corpul de clădire unde funcţionează în 
prezent Secţia Clinică Cardiologie Pediatrică şi a unei pasarele care să asigure legătura între 
nivelele nu create şi etajul IV (nivel 7) al clădirii centrale unde funcţionează Secţia Clinică 
cardiologie Adulţi şi Secţia Clinică Chirurghie Cardiovasculară - Adulţi şi Copii precum  şi efectuarea 
unor reparaţii capitale în acest sens. 

Motivaţia solicitării rezidă din necesitatea îndeplinirii de către Institut, a tuturor cerinţelor impuse 
de Ministerul Sănătăţii, ca urmare a controalelor efectuate în cursul anilor 2014 şi 2015. 

Pentru realizarea lucrărilor mai sus menţionate în prealabil este necesară întocmirea unei 
Documentaţii de Avizare a Lucrării de Intervenţie (DALI). 

Asupra imobilul situat în Tîrgu Mureş, str. Revoluţiei nr.33, este necesară efectuarea unor lucrări de 
modernizare şi extindere a clădirii. 

Pentru imobilul situat în Tîrgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.40-42, se iniţiază efectuarea unor 
lucrări de reparaţii capitale şi modernizare. 

Precizăm că îmbunătăţirea actului medical este dată de faptul că Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Tîrgu Mureş va intra într-un  nou proces de acreditare, în acest sens urmând a fi evaluaţi 
de către Autoritatea Naţională de Management a Calităţii în Sănătate, procesul de evaluare are ca 
scop recunoaşterea de către Autoritate, a faptului că Spitalul îndeplineşte standardele de calitate 
pentru acordarea serviciilor medicale. 

În sensul celor mai sus arătate, prin actul la care am făcut mai sus referire ni se solicită acordul, 
luând în considerare faptul că imobilele fac parte din domeniul public al judeţului.                                 

 
Faţă de cele arătate, propunem aprobarea iniţierii demersurilor şi procedurilor legale de către 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş şi Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardio 
Vasculare şi Transplant Tîrgu Mureş în scopul efectuării unor lucrări de intervenţie asupra clădirilor 
mai sus menţionate, care fac parte din domeniul public al judeţului Mureş 

Faţă de cele prezentate, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre alăturat. 

      PREŞEDINTE 
      Ciprian Dobre                                                                              DIRECTOR 
                                                                                                     Alin Mărginean 

 
 
                            Întocmit: Marcela Moldovan, consilier 
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