
 

PROIECT 

 

Nr. 30525/21.11.2019 

HOTĂRÂREA NR.________ 

din ___ noiembrie 2019 

privind acordul dat Spitalului Clinic Județean Mureș cu privire la destinația unui 

spațiu din imobilul situat în municipiul Târgu Mureș str. Bernády György nr.6,     

aflat în administrarea acestuia 

 

Consiliul Județean Mureș, 

Văzând Referatul de aprobare nr.30524/21.11.2019 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.15808/06.11.2019 a Spitalului Clinic Județean Mureș, 

înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr. 28721/06.11.2019,  

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.34/2003 astfel cum a 

fost modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.102/2006, 

Ținând cont de prevederile art.287 și ale art.300 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și cele ale art. 858 coroborate cu art.868 

alin.(2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.„c”, precum și ale art.182 alin.(1) din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

hotărăște: 

 

Art.1. Se exprimă acordul pentru utilizarea, cu destinație de sediu al Asociației pentru 

Spitalul Clinic Județean Mureș, a unui spațiu în suprafață de 13,73 mp din imobilul situat în 

Târgu Mureș str. Bernády György nr.6, care face parte din domeniul public al Județului 

Mureș, aflat în administrarea Spitalului Clinic Județean Mureș. 

Art.2. Spaţiul menţionat la art.1 este identificat în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției economice din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Mureș și Spitalului Clinic Județean Mureș, care răspund 

de aducerea sa la îndeplinire. 

 

PREȘEDINTE  

Péter Ferenc 

Avizat pentru legalitate 

SECRETAR GENERAL 

Paul Cosma 

 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot127_2011.htm#exp
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Nr. 30601/22.11.2019 

Dosar  VII/D/1 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind acordul dat Spitalului Clinic Județean Mureș cu privire la destinația 

unui spațiu din imobilul situat în municipiul Târgu Mureș str. Bernády György 

nr.6, aflat în administrarea acestuia 

 

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. 

Spitalul Clinic Judeţean Mureş are în administrare şi imobilul situat în municipiul 

Tîrgu Mureş, str. Bernády György nr.6, înscris în C.F nr.90031/N/I/Târgu Mureș, aflat 

în proprietatea publică a judeţului Mureş. 

Imobilul mai sus menționat, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34/2003 a 

fost transmis în administrarea Spitalul Clinic Județean, iar ulterior prin Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.102/2006 au fost modificate prevederile art.2 din 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.34/2003. 

Spitalul Clinic Județean Mureș prin adresa nr.15508/06.11.2019, înregistrată la 

Consiliul Județean Mureș sub nr.28721/06.11.2019, ne transmite solicitarea de a 

aproba utilizarea unui spațiu în suprafață de 13.73 mp cu destinația de sediu al 

Asociației pentru Spitalul Clinic Județean Mureș. 

Scopul asociației este acela de a susține activitățile spitalului prin atragerea de 

fonduri cu titlu gratuit precum și de sponsorizări pentru formarea personalului și 

dotarea departamentelor cu aparatură și echipamente. 

 

Asociația, urmează să utilizeze spațiul mai sus amintit, cu destinația de sediu 

administrativ, iar în acest spațiu se vor desfășura activități de coordonare a acțiunilor 

necesare în scopul îndeplinirii obiectivelor asociației precum și activități de prelucrare 

a documentelor asociației. 

Ținând cont de cele de mai sus, este necesar acordului autorității publice județene în 

calitate de proprietar al imobilului, pentru ca Spitalul Clinic Județean să poată 

utiliza spațiul în cauză cu destinația de sediu al Asociației pentru Spitalul Clinic 

Județean Mureș. 

Faţă de cele de mai sus, 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 dat Spitalului Clinic Județean Mureș 

cu privire la destinația unui spațiu din imobilul situat în municipiul Târgu 

Mureș str. Bernády György nr.6, aflat în administrarea acestuia 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș 

cu Referatul de aprobare nr. 30524 din 21.11.2019 și în considerarea celor reținute 

în Raportul de specialitate al 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 legislației primare și secundare în aplicarea 

căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competență incidente 

activității autorității deliberative și respectarea normelor de tehnică legislativă, 

sens în care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

Din înscrisurile care însoţesc proiectul de hotărâre reiese că obiectul de 

reglementare al actului administrativ vizează exprimarea acordului proprietarului 

pentru utilizarea unui spaţiu dintr-un imobil, proprietate publică a Judeţului Mureş, 

cu destinația de sediu administrativ, în speţă fiind incidente dispoziţiile art.858 

coroborate cu cele ale art.868 alin.(2) din Codul civil, republicat cu modificările şi 

completările ulterioare și cele ale art. 173 alin.(1) lit.„c”, ale art.182 alin.(1), 

respectiv ale art.287 și art.300 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ. 

Imobilul situat în municipiul Târgu Mureş, str. Bernády György nr.6, aparţine 

domeniului public al Judeţului Mureş, în baza HGR 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 Spitalului 

Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.34/2003. 

Potrivit Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.34/2003, astfel cum a fost 

modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.102/2006, imobilele date 

în administrare pot fi folosite doar în vederea desfășurării propriei activități. În 

ceea ce privește utilizarea spațiilor cu alt scop este necesar acordul proprietarului 

domeniului public județean.  

În raport de solicitarea formulată de Spitalul Clinic Județean Mureș, de a utiliza un  

spațiu ca sediu administrativ al Asociației pentru Spitalul Clinic Județean Mureș, se 

constată pe de o parte că, scopul asociației este acela de a susține activitățile 

spitalului prin atragerea de fonduri și sponsorizări pentru formarea personalului și 

dotarea departamentelor cu aparatură și echipamente, iar pe de altă parte că 

   Nr. 30647 / 22.11.2019 

   Dosar nr. VI/D/1 
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activitățile desfășurate de asociație sunt necesare îndeplinirii scopului pentru care 

se înființează. 

Menționăm faptul că, potrivit prevederilor art.287 din Codul administrativ, 

exercitarea dreptului de proprietate publică pentru bunurile aparținând domeniului 

public al unităților administrativ-teritoriale se realizează de către autoritățile 

deliberative ale administrației publice locale, în speță de către Consiliul Județean 

Mureș. 

Conform dispozițiilor art.300 din același act normativ, care reglementează 

drepturile și obligațiile titularilor dreptului de administrare, acestora le incumbă 

obligația de a folosi și dispune de bunul dat în administrare în condițiile stabilite  

prin actul de constituire a acestuia. 

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 în îndeplinirea atribuțiilor privind administrarea 

domeniului public și privat al județului. 

Proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor art. 80-82, din 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, cu modificările si completările ulterioare. 

Din perspectiva celor de mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre privind acordul 

dat Spitalului Clinic Județean Mureș cu privire la destinația unui spațiu din imobilul 

situat în municipiul Târgu Mureș str. Bernády György nr.6, aflat în administrarea 

acestuia, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării 

plenului Consiliului Județean Mureș, ulterior avizării de către comisiile de 

specialitate nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Buta Ramona Alina 

Verificat: Adriana Farkas, Șef Serviciu 
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