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Nr.4483/18.02.2022                                                                                     PROIECT 

HOTĂRÂREA NR.____ 
din ____________ 2022 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-

economici ai investiţiei „Amenajare curte interioară inclusiv împrejmuire 

secundară și principală a secției de pediatrie a Spitalului Municipal Dr. Gheorghe 

Marinescu Târnăveni” 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Referatul de aprobare nr.4472/18.02.2022 al Vicepreședintelui Consiliului 

Județean Mureș, Raportul de specialitate nr.4502/18.02.2022 al Direcţiei tehnice, 

Raportul de specialitate al Direcției economice nr.4503/18.02.2022, Raportul Serviciului 

juridic nr.4505/18.02.2022, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

Luând în considerare solicitarea Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni 

nr.20661/25.11.2021, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.32998/26.11.2021, 

precum și documentația tehnico-economică întocmită de către proiectantul S.C. 2GMG 

CONSTRUCT S.R.L, 

Cu respectarea prevederilor art.7 și 10 din Hotărârea Guvernului României nr.907/2016 

privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare, 

Potrivit prevederilor art.20 alin.(1) lit.„e” coroborate cu cele ale art.44 din Legea 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.„b” – „c” coroborate cu cele ale alin.(3) 

lit.„f”, precum și ale art.287 lit.„b” și ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

hotărăşte:  

 

Art.1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai 

investiției ”Amenajare curte interioară inclusiv împrejmuire secundară și principală a 

secției de pediatrie a Spitalului Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Târnăveni”  conform 

Scenariului 1 din Studiul de fezabilitate, la valoarea totală a investiției (cu TVA) de 

1.659.794,83 lei din care C+M 1.294.280,56 lei, conform Anexei și a devizului general, 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei tehnice şi Direcţiei economice din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș și Spitalului Municipal „Dr. 

Gheorghe Marinescu” Târnăveni, care vor răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                  Avizat pentru legalitate 

Péter Ferenc                                   SECRETAR GENERAL 

                                Paul Cosma 
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REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai 

investiţiei „Amenajare curte interioară inclusiv împrejmuire secundară și principală a 

secției de pediatrie a Spitalului Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Târnăveni” 

 

Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnaveni este situat în intravilanul localității 

Târnăveni, judeţul Mureş, pe str. Şoimilor, nr. 23, având nr. cadastral 55542 și o suprafaţa 

de 2.728,00 mp, fiind în proprietatea Consiliului Județean Mureș.  

 Pe acest teren sunt edificate 3 corpuri de clădire: corp C1 - PAVILION PEDIATRIE, corp C2 - 

BLOC ALIMENTAR, corp C3 – MAGAZIE. 

În perioada de programare 2020-2025, potrivit Cadrului Strategic Comun, îmbunătățirea 

accesului persoanelor vulnerabile la servicii de sănătate prin dezvoltarea unei 

infrastructuri sanitare adecvate și prin creșterea calității serviciilor medicale este o 

prioritate. Se pune accent pe sporirea accesului la asistență medicală convenabilă, 

durabilă și de înaltă calitate, în vederea reducerii inegalităților în materie de sănătate. 

Învestiția propusă, se înscrie în obiectivele Stragiei de dezvoltare a Județului Mureș, 

contribuind la dezvoltarea infrastructurii serviciilor de sănătate. 

Acest proiect va contribui la atingerea următoarelor obiective specifice: 

-  Amenajarea de locuri de parcare cu o stație dublă de încarcare electrică;  

-  Amenajarea suprafeţelor verzi, prin plantari de arbori și rulouri de gazon; 

-  Accesul facil al persoanelor cu dizabilități; 

-  Imbunătățirea aspectului estetic al spațiilor de promenadă și de circulaţie; 

-  Amenajarea zonelor de relaxare; 

-  Amenajarea unui loc de joacă pentru copii. 

În documentația tehnico – economică se propun două scenarii: 

SCENARIUL NR.1 propune realizarea amenajării curții la o valoarea de 1.659.794,83 lei 

din care C+M: 1.294.280,56 lei. 

SCENARIUL NR. 2 propune realizarea amenajării curții la o valoarea de 1.825.821,09 

lei din care C+M: 1.426.030,77 lei. 

Proiectantul recomandă scenariul I pentru realizarea investiției 

Ținând cont că documentația a fost întocmită potrivit HGR 907/2016 privind etapele de 

elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ 

proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare,se propune aprobarea documentației tehnoco-economice și a indicatorilot 

tehnico-economici ai investiției „Amenajare curte interioară inclusiv împrejmuire 

secundară și principală a secției de pediatrie a Spitalului Municipal Dr. Gheorghe Marinescu 

Târnăveni” la  valoarea totală de 1.659.794,83 lei din care C+M: 1.294.280,56 lei.  

Supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre alăturat. 

 VICEPREŞEDINTE 

Ovidiu Georgescu 
 

  Nr.4472/18.02.2022 

      Dosar IX/B/1 
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RAPORT DE SPECIALITATE  

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-

economici ai investiţiei „Amenajare curte interioară inclusiv împrejmuire 

secundară și principală a secției de pediatrie a Spitalului Municipal Dr. 

Gheorghe Marinescu Târnăveni” 

 

Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni este una din construcţiile de o 

inestimabilă utilitate publică, cu o arhitectură în stil baroc care completează peisajul 

citadin al localității din aceasta perioadă, a cărui edificare a început în anul 1896. 

Acesta deserveşte populaţia municipiului Târnăveni de 19600 locuitori şi aproximativ 

40.000 locuitori din teritoriile arondate spitalului. Un număr de locuitori au acces 

dificil la îngrijirile medicale. Populaţia este preponderent îmbătrânită cu patologie 

preponderent cronică.  

Strategia de dezvoltare locală a Municipiului Târnăveni, județul Mureș, perioada 2020- 

2025 are în vedere și dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor de sănătate prin 

construirea, reabilitarea, amenajarea, extinderea și modernizarea acestora. 

Prezentul Studiu de fezabilitate, se înscrie în obiectivele Stragiei de dezvoltare a 

Județului Mureș, contribuind la dezvoltarea infrastructurii serviciilor de sănătate. 

Secţia de Pediatrie care face obiectul prezentei documentaţii este parte integrată a 

Spitalului Municipal “Dr. Gheorghe Marinescu”, care își desfasoară activitatea pe un 

alt amplasament decât cel al spitalului. 

Acest proiect va contribui la atingerea următoarelor obiective specifice: 

-  Amenajarea de locuri de parcare cu o stație dublă de încarcare electrică;  

-  Amenajarea suprafeţelor verzi, prin plantări de arbori și rulouri de gazon; 

-  Accesul facil al persoanelor cu dizabilități; 

-  Imbunătățirea aspectului estetic al spațiilor de promenadă și de circulaţie; 

-  Amenajarea zonelor de relaxare; 

- Amenajarea unui loc de joacă pentru copii; 

Situația existentă: 

Amplasamentul pe care se va realiza investiția este identificat prin terenul intravilan, 

situat în localitatea Târnăveni, str. Şoimilor, nr. 23, judeţul Mureş, având nr. 

cadastral 55542 și o suprafaţă de 2.728,00 mp. Pe teren sunt edificate 3 corpuri de 

clădire:  

   Nr.4502/18.02.2022 

   Dosar IX/B/1 
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- corp C1 - PAVILION PEDIATRIE -Suprafaţa construită la sol: 618 mp -Suprafaţa 

construită desfașurată: 1236 mp - Regim de înalțime: P+E 

- corp C2 - BLOC ALIMENTAR -Suprafaţa construită la sol: 148 mp -Suprafaţa 

construită desfașurată: 148 mp - Regim de inaltime: P 

- corp C3 - MAGAZIE -Suprafaţa construită la sol: 5 mp -Suprafaţa construită 

desfașurată: 5 mp - Regim de inaltime: P 

Intrarea pe amplasament se face din strada Şoimilor. 

Deficienţe ale situaţiei actuale: 

- Existența unui teren neamenajat corespunzător utilizării acestuia; 

- Degradarea aleilor pietonale și a suprafeţelor auto; 

- Lipsa locurilor de parcare pe amplasament.  

Situația propusă: 

In vederea îmbunătățirii condiţiilor exterioare de mobilitate a secţiei de Pediatrie se 

au în vedere următoarele: amenajarea curţii interioare, amenajarea a 8 locuri de 

parcare din care 2 pentru persoane cu dizabilități locomotorii, refacerea împrejmuirii 

a trei laturi, realizarea unui spaţiu de joacă pentru copii, refacerea trotuarelor și 

aleilor degradate/ înierbate, amplasarea de rigole pentru scurgerea aplelor pluviale, 

îndepărtarea resturilor de materiale de construcții, nefolositoare și depozitate 

incorect, necesitatea relizării unor defrişări și curăţări ale terenului. 

Proiectantul propune două soluții pentru realizarea obiectivului de investiție: 

SCENARIU NR.1 

Amenajări propuse      

1.Realizarea unor alei pietonale, precum și a trotuarului perimetral, prin refacerea 

celor existente (acolo unde este cazul), care fac legătură între corpurile existente pe 

amplasament și domeniul public al municipiului Tâmăveni. 

Structura alei pietonale: dale vibropresate cu grosime de 6 cm, amplasate pe un strat 

de nisip pilonat cu grosimea de 5 cm și un strat de balast în grosime de 25 cm. Între 

nisip și balast se va aşterne un strat de matetrial geotextil nețesut 100 g/mp cu rol 

de separare și filtrare. 

Trotuarul perimetral va fi executat pe aceeaşi structură ca și aleile pietonale, 

păstrându-se accesele existente pentru intrarea în corpurile de clădire de pe 

amplasament, inclusiv rampa metalică pentru accesul în corpul C1. 

Aleile vor fi încadrate perimetral printr-o bordură prefabricată cu dimensiunea 

10x15x50 cm. 

2. Amenajarea unor zone de promenadă prevăzute cu alei pietonale, spaţiu verde, 

mobilier urban modem (banci stradale, coşuri de gunoi pentru exterior, jardiniere din 

beton), pavaje moderne. 

3. Realizarea unor platforme auto în vederea facilitării mobilității echipajelor de 

salvare, a personalului medical și a pacienţilor, a căror structură se va realiza din 

dale vibropresate cu grosime de 8 cm, amplasate pe un strat de nisip pilonat cu 

grosimea de 5 cm și 2 straturi de balast: un strat de balast stabilizat cu 5% ciment în 
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grosime de 20 cm și un strat de balast compactat 98% în grosime de 30 cm. Între nisip 

și balast se va aşterne un strat de material geotextil nețesut de 100g/mp cu rol de 

separare și filtrare. 

4 Se vor amenaja 6 locuri de parcare în interiorul amplasamentului, destinate 

personalului medical și serviciului de ambulanță și 2 locuri pentru persoane cu 

dizabilități locomotorii. Parcarea va avea aceeaşi structură rutieră ca și platforma 

auto.  

Perimetral, platforma va fi încadrată cu o bordură prefabricată din beton, având 

dimensiunile de 15x25x50 cm. 

5. Se va realiza o zonă de joacă având ca tip de pavaj dale de cauciuc încadrate 

perimetral cu o bordură din cauciuc, a cărei structură va fi din dale cauciucate 

500x500x22 cm, amplasate pe un strat de nisip pilonat cu grosimea de 5 cm și un 

strat de balast în grosime de 15 cm. Între nisip și balast se va așteme un strat de 

material geotextil nețesut 100g/mp cu rol de separare și filtrare. 

6. Amenajarea peisagistică propusă vizează direct rezolvarea stadiului avansat de 

degradare a sitului şi redarea potenţialului recreativ. 

Acesta va fi redat prin plantarea de arbori si arbuşti, precum și decopertarea 

stratului vegetal existent și refacerea zonei verzi cu rulouri de gazon. 

Se vor folosi specii ornamentale aparţinând famililor botanice caracterizante 

habitatului natural. Speciile de plante şi de arbori pentru care se optează sunt 

sustenabile din punct de vedere ecologic, ceea ce înseamnă specii ce nu sunt 

sensibile, predispuse la boli şi dăunători, care prin tratare cu substaţe fitosanitare ar 

avea efecte negative asupra mediului şi asupra utilizatorilor spaţiului. 

7. Realizarea unei platforme de gunoi care va adăposti 5 pubele, din zidărie de 

cărămidă, cu o ușă de acces în interior realizată din riflaj metalic, cu cadru metalic. 

Platforma de gunoi nu va fi acoperită. 

Mobilierul urban folosit la amenajarea curţii: Vor fi amplasate 21 bănci din lemn cu 

cadru metalic, 10 stâlpi de iluminat cu LED și 9 coşuri din metal și lemn pentru 

colectarea gunoiului menajer. 

8. Împrejmuiri perimetrale 

Se propune refacerea întregii împrejmuiri perimetrale a incintei, datorită faptului că 

aceasta prezintă un grad ridicat de uzură fizică și morală cu excepţia celei de pe 

latura Estică. 

În vederea îmbunătățirii imaginii exterioare a Spitalului se va schimba gardul ce 

împrejmuiește suprafaţa de teren, după cum urmează: 

a) împrejmuire principală - TIP I pe latura Nordică și Vestică a amplasamentului, cu 

fundaţie continuă din beton armat, soclu din beton aparent cu dimensiuni de 30x30 

cm, peste care se amplasează un glaf din tablă de culoare gri antracit;  

- cadrul panourilor de gard va fi realizat din ţeavă metalică cu secţiune patrată de 30 

mm și grosime de 3,5 mm, culoare gri, de care se vor fixa mecanic panourile din plasă 

metalică și tablă cu înalțimea de 1.18 m de la cota terenului amenajat; 

- panourile metalice se vor fixa între stâlpii de beton aparent cu dimensiunile de 

30x50 cm, respectiv între aceşti stâlpi și lamelele din beton aparent care vor avea 
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prevăzute câte 6 elemente metalice rectangulare, dispuse vertical și o zonă de 

instalație de iluminat exterior; 

- în zona acestui tip de imprejmuire se va realiza accesul auto în curtea spitalului prin 

intermediul unei porţi metalice glisante, iar accesul pietonal printr-o poartă metalică 

din proximitatea celei auto; 

- pe faţada nordică poarta pietonală va fi realizată independent de cea auto, iar pe 

latura vestică, poarta pietonală va fi inclusă în structura porţii auto; 

- deschiderea și glisarea porţii se va realiza pe bază de cartelă magnetică deținută 

doar de către personalul angajat al spitalului și de serviciul Ambulanță; 

- lângă accesul în curte, pe latura vestică, pe panoul adiacent se vor amplasa litere 

volumetrice de identificare a instituției spitaliceşti. 

b) împrejmuirea principală - TIP II se va realiza pe latura sudică, în vecinătatea 

Blocului Alimentar și a Magaziei; 

 -configuraţia acestui tip va fi astfel: fundaţie continuă din beton armat, soclu de 

beton aparent cu dimensiuni de 30x30 cm, peste care se amplasează un glaf din tablă 

de culoare gri; 

- cadrul panourilor de gard va fi realizat din ţeava metalică cu secţiune pătrată de 30 

mm și grosime de 3,5 mm, culoare gri, de care se vor fixa mecanic panourile din plasă 

metalică cu înalțimea de 1.20 m de la cota terenului amenajat; 

- panourile metalice se vor fixa între stâlpii de beton aparent cu dimensiunile de 

30x50 cm; 

Accesul în incintă se va realiza controlat, prin instalarea unui sistem de control acces. 

Pe latura nordică accesul pietonal se va realiza prin intermediul unei uși pietonale pe 

structura metalică, iar accesul auto prin intermediul unei porţi glisante automatizată, 

complet echipată. 

Instalația de iluminat 

Iluminatul exterior se realizează cu realizează cu corpuri de iluminat, cu sursa LED de 

putere de 36W, montate pe stâlpi cu înălțimea de 3m, iar iluminatul arhitectural în 

gard cu spoturi cu sursa LED 6W, IP 65. 
 

Valoarea investiţiei pentru Scenariul I, inclusiv TVA, este de 1.659.794,83 lei 

din care C+M: 1.294.280,56 lei. 

SCENARIUL NR. 2 

Presupune realizarea platformelor pietonale și auto având ca strat de uzură din 

îmbrăcămintea asfaltică, iar pentru iluminarea parcului se propune montarea unor 

stâlpi metalici cu sursa de iluminat de tip halogen amplasaţi pe aleile de acces, cu 

comanda iluminatului de circulaţie prin senzor crepuscular. 

Realizarea unui sistem de irigaţii pentru zona verde amenajată prin montarea unui 

sistem prin picurare. 

Pentru a avea un control al accesului, împrejmuirea executată va fi alcătuită la 

partea de infrastructura din: fundaţii izolate, elevaţie din beton armat, iar partea de 
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suprastructură va fi alcatuitaă din: panouri prefabricate de beton cu stâlpi de beton 

care sunt incastrati in fundaţii. Restul soluţiilor de realizare a investiției sunt identice 

cu cele stipulate la scenariul 1. 

Valoarea investiţiei pentru Scenariul II, inclusiv TVA, este de 1.825.821,09 lei 

din care C+M: 1.426.030,77 lei. 

Scenariul recomandat de proiectant este Scenariul 1 din următoarele motive:  

Justificare tehnică 

Soluţia aleasă în Scenariul 1 este mai avantajoasă din punct de vedere tehnic, 

deoarece această lucrare se va realiza prin folosirea unor: 

- elemente prefabricate pentru realizarea aleilor/platformelor și parcajelor; 

- echipamente de iluminat cu sursă LED; 

Din punct de vedere a soluţiei tehnice adoptate, durata de realizare pentru aceste 

tipuri de lucrări, raportată la cea din scenariul nr. 2 este mai redusă. 

Justificare economică 

Soluţia aleasă în Scenariul 1 este mai avantajoasă din punct de vedere economic 

întrucât aduce o reducere a costurilor de realizare cu până la 10%, precum și a 

costurilor legate de iluminatul incintei datorită montării de stâlpi cu sursa LED, 

acestea având un consum redus de energie electrică. 

Dezavantajele celui de-al doilea scenariu sunt: 

- Costuri suplimentare de execuţie în ceea ce priveşte realizarea din mixturi 

asfaltice a platformei auto/parcaje; 

-    Realizarea unui singur tip de împrejmuire, de tip 1, pe toate laturile.  

Durata de realizare a lucrărilor de C+M va fi de 3 luni conform graficului de execuție 

întocmit de proiectant. 

Finanțarea investiției se va realiza din bugetul Județului Mureș, sau alte fonduri legal 

constituite. 

Studiul de fezabilitate a fost recepționat, încheindu-se în acest sens procesul-verbal 

de recepție nr.17063/30.09.2021, fiind obținute toate avizele solicitate prin 

Certificatul de urbanism nr.206/12.10.2021 emis de Primarul Municipiului Târnăveni. 

Având în vedere cele de mai sus prezentate, apreciem că sunt întrunite condițiile 

legale pentru promovarea spre aprobare documentația investiției „Amenajare curte 

interioară inclusiv împrejmuire secundară și principală a secției de pediatrie a 

Spitalului Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Târnăveni” soluția I la o valoarea totală a 

investiției de 1.659.794,83 lei din care C+M: 1.294.280,56 lei. 

 DIRECTOR EXECUTIV 

  ing.Márton Katalin 

  

Întocmit: ing. Matei Marcel 
Verificat: Şef serviciu  ing. Carmen Pătran 

Ex. 2 
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Nr.4503/18.02.2022 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-

economici ai investiţiei „Amenajare curte interioară inclusiv împrejmuire secundară 

și principală a secției de pediatrie a Spitalului Municipal Dr. Gheorghe Marinescu 

Târnăveni” 

 

Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni este una din construcţiile de 

o inestimabilă utilitate publică, cu o arhitectură în stil baroc care completează 

peisajul citadin al localității din aceasta perioadă, a cărui edificare a început în anul 

1896. 

Acesta deserveşte populaţia municipiului Târnăveni de 19600 locuitori şi aproximativ 

40.000 locuitori din teritoriile arondate spitalului. Un număr de locuitori au acces 

dificil la îngrijirile medicale. Populaţia este preponderent îmbătrânită cu patologie 

preponderent cronică.  

Strategia de dezvoltare locală a Municipiului Târnăveni, județul Mureș, perioada 

2020- 2025 are în vedere și dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor de sănătate 

prin construirea, reabilitarea, amenajarea, extinderea și modernizarea acestora. 

Prezentul Studiu de fezabilitate, se înscrie în obiectivele Stragiei de dezvoltare a 

Județului Mureș, contribuind la dezvoltarea infrastructurii serviciilor de sănătate. 

Secţia de Pediatrie care face obiectul prezentei documentaţii este parte integrată a 

Spitalului Municipal “Dr. Gheorghe Marinescu”, care își desfasoară activitatea pe un 

alt amplasament decât cel al spitalului. 

Acest proiect va contribui la atingerea următoarelor obiective specifice: 

-  Amenajarea de locuri de parcare cu o stație dublă de încarcare electrică;  

-  Amenajarea suprafeţelor verzi, prin plantări de arbori și rulouri de gazon; 

-  Accesul facil al persoanelor cu dizabilități; 

-  Imbunătățirea aspectului estetic al spațiilor de promenadă și de circulaţie; 

-  Amenajarea zonelor de relaxare; 

- Amenajarea unui loc de joacă pentru copii;. 

În documentația tehnico – economică se propun două scenarii: 

SCENARIUL NR.1 propune realizarea amenajării curții la o valoarea de 1.659.794,83 lei, 

din care C+M: 1.294.280,56 lei. 

SCENARIUL NR. 2 propune realizarea amenajării curții la o valoarea de 1.825.821,09 

lei din care C+M: 1.426.030,77 lei. 

Proiectantul recomandă scenariul I pentru realizarea investiției 

Scenariul recomandat de proiectant este Scenariul 1 din următoarele motive:  
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Justificare tehnică 

Soluţia aleasă în Scenariul 1 este mai avantajoasă din punct de vedere tehnic, 

deoarece această lucrare se va realiza prin folosirea unor: 

- elemente prefabricate pentru realizarea aleilor/platformelor și parcajelor; 

- echipamente de iluminat cu sursă LED; 

Din punct de vedere a soluţiei tehnice adoptate, durata de realizare pentru aceste 

tipuri de lucrări, raportată la cea din scenariul nr. 2 este mai redusă. 

Justificare economică 

Soluţia aleasă în Scenariul 1 este mai avantajoasă din punct de vedere economic 

întrucât aduce o reducere a costurilor de realizare cu până la 10%, precum și a 

costurilor legate de iluminatul incintei datorită montării de stâlpi cu sursa LED, 

acestea având un consum redus de energie electrică. 

Dezavantajele celui de-al doilea scenariu sunt: 

- Costuri suplimentare de execuţie în ceea ce priveşte realizarea din mixturi 

asfaltice a platformei auto/parcaje; 

-    Realizarea unui singur tip de împrejmuire, de tip 1, pe toate laturile.  

Durata de realizare a lucrărilor de C+M va fi de 3 luni conform graficului de execuție 

întocmit de proiectant. 

Finanțarea investiției se va realiza din bugetul Județului Mureș, sau alte fonduri 

legal constituite. 

Studiul de fezabilitate a fost recepționat, încheindu-se în acest sens procesul-verbal 

de recepție nr.17063/30.09.2021, fiind obținute toate avizele solicitate prin 

Certificatul de urbanism nr.206/12.10.2021 emis de Primarul Municipiului Târnăveni. 

Având în vedere cele de mai sus prezentate, apreciem că sunt întrunite condițiile 

legale pentru promovarea spre aprobare documentația investiției „Amenajare curte 

interioară inclusiv împrejmuire secundară și principală a secției de pediatrie a 

Spitalului Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Târnăveni” soluția I la o valoarea totală 

a investiției de 1.659.794,83 lei din care C+M: 1.294.280,56 lei. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 
Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

Întocmit: Kádár Katalin, șef serviciu 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei ”Amenajare curte interioară inclusiv 

împrejmuire secundară și principală a secției de pediatrie a Spitalului Municipal 

Dr. Gheorghe Marinescu Târnăveni” 

 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Vicepreședintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

referatul de aprobare nr.4472/18.02.2022 şi în considerarea celor reținute în raportul de 

specialitate al Direcţiei tehnice – Compartimentul investiții și în raportul de specialitate 

al Direcției economice nr.4503/18.02.2022, 

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 legislaţiei primare şi secundare în aplicarea căreia este 

elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente activităţii 

autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a 

întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

În adoptarea actului administrativ sunt incidente prevederile art.20 alin.(1) lit.„e” și 

art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale art.7 și art.10 din HGR nr.907/2016 privind etapele de 

elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și cele ale art.173 alin.(1) lit.„b” coroborate cu cele ale 

alin.(3) lit.„f” și ale 287 lit.„b” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare.   

Imobilul în care își desfășoară activitatea Secţia de pediatrie a Spitalului Municipal „Dr. 

Gheorghe Marinescu” Târnăveni, este situat în municipiul Târnăveni, str. Şoimilor nr.23, 

și face parte din domeniului public al Judeţului Mureş, fiind dat în administrarea 

Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni. 

Potrivit Cadrului Strategic Comun, în perioada de programare 2020-2025, îmbunătățirea 

accesului persoanelor vulnerabile la servicii de sănătate prin dezvoltarea unei 

infrastructuri sanitare adecvate și prin creșterea calității serviciilor medicale este o 

prioritate. 

Nr. 4505/18.02.2022 

Dosar. IX/B/1 
Văzut,                                                              

Director executiv 
Genica Nemeș 
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În acest sens, Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni a solicitat 

aprobarea documentației tehnico-economice aferentă obiectivului de investiții 

”Amenajare curte interioară inclusiv împrejmuire secundară și principală a secției de 

pediatrie a Spitalului Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Târnăveni”, întocmită de către 

proiectantul S.C. 2 GMG CONSTRUCT S.R.L,  studiul de fezabilitate fiind recepționat prin 

procesul-verbal nr.17063/30.09.2021. 

Documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții, respectiv studiul de 

fezabilitate, devizul general al investiției și documentația de avizare, a fost elaborată în 

conformitate cu prevederile art.7 și art.10 din HGR nr.907/2016 privind etapele de 

elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare, fiind obținute toate avizele prevăzute în certificatul de 

urbanism. 

Investiția propusă, se înscrie în obiectivele Strategiei, contribuind la dezvoltarea 

infrastructurii serviciilor de sănătate. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm că 

potrivit prevederilor art.20 alin.(1) lit.„e” din Legea nr.273/2006, autorităţile 

administraţiei publice locale au competenţe şi responsabilităţi în ceea ce priveşte 

finanţele publice locale pentru administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea 

publică şi privată a unităţilor administrativ-teritoriale, iar potrivit prevederilor art.44 

alin.(1) din aceeași lege, documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii 

noi de interes județean a căror finanţare se asigură din bugetul județului, se aprobă de 

către consiliul județean. Totodată, în conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.„b” 

din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul județean exercită atribuții 

privind dezvoltarea economico-socială a județului, iar în exercitarea acestor atribuţii, 

potrivit alin.(3) lit.„f” al aceluiași text legal, aprobă documentaţiile tehnico-economice 

pentru lucrările de investiţii de interes judeţean. 

Precizăm totodată că, la întocmirea proiectului de hotărâre s-au avut în vedere 

prevederile art.81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările si completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei 

”Amenajare curte interioară inclusiv împrejmuire secundară și principală a secției de 

pediatrie a Spitalului Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Târnăveni”, îndeplineşte 

condiţiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean 

Mureş, ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile 

art.136 alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.  

 

ȘEF SERVICIU 

Adriana Farkas 
 

 

 

 

 

Întocmit: Lokodi Emőke / 2 ex. 
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