
 

Nr. 7969/30.03.2022                                                                       PROIECT 

 

HOTĂRÂREA NR.________ 

din ________________________2022 

 

privind acordul pentru realizarea proiectului „Consolidarea infrastructurii medicale 

a Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș pentru 

combaterea efectelor pandemiei Covid-19 în domeniul bolilor cardiovasculare” de 

către Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș 

 

Consiliul Județean Mureș, 

Văzând Referatul de aprobare nr.7968/30.03.2022 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartiment patrimoniu, servicii 

publice și guvernanță corporativă, raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare 

Regională și implementare proiecte, raportul Serviciului juridic precum și avizul Comisiilor 

de specialitate, 

Luând în considerare adresele Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și 

Transplant Târgu Mureș nr.2290/24.03.2022 și nr.2419/29.03.2022 înregistrate la Consiliul 

Județean Mureș sub nr.7564/24.03.2022 și nr.7947/29.03.2022, 

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale 

Codului civil referitoare la proprietatea publică – art. 858 și următoarele, 

În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. „c”, coroborate cu cele ale art.287 și 

art.300, precum și ale art. 182, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ. 

 

hotărăște: 

 

Art.1. Se încuviințează realizarea de către Institutul de Urgență pentru Boli 

Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș a proiectului „Consolidarea infrastructurii 

medicale a Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu 

Mureș pentru combaterea efectelor pandemiei Covid-19 în domeniul bolilor 

cardiovasculare”, în imobilul situat în municipiul Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu 

nr.50, identificat în C.F. nr.95396/N/Târgu Mureș, care face parte din domeniul public al 

Județului Mureș, aflat în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, 

având la bază documentația din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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


 

Art.2. Acordul proprietarului nu constituie act de autorizare a executării lucrărilor, 

beneficiarul fiind dator a obține toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare, potrivit 

legii. 

Art.3. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş să semneze în numele și pe 

seama proprietarului declarațiile necesare depunerii proiectului menționat la art.1, 

specificate în Ghidul solicitantului. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției economice, Direcției de dezvoltare 

regională și implementare proiecte, Direcției amenajare teritoriu și urbanism și Direcției 

tehnice din cadrul Consiliului Județean Mureș, Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu 

Mureș, precum și Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu 

Mureș care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

PREȘEDINTE  

Péter Ferenc 

Avizat pentru legalitate 

SECRETAR GENERAL 

Paul Cosma 
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Nr. 7968/30.03.2022 

Dosar  X/D/1 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind acordul pentru realizarea proiectului „Consolidarea infrastructurii 

medicale a Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant 

Târgu Mureș pentru combaterea efectelor pandemiei Covid-19 în domeniul 

bolilor cardiovasculare” de către Institutul de Urgență pentru Boli 

Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș 

 

Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş, care 

funcționează în imobilul situat în municipiul Târgu Mureș, strada Gheorghe Marinescu 

nr. 50, prin adresele nr.2290/24.03.2022 și nr.2419/29.03.2022 înregistrate la Consiliul 

Județean Mureș sub nr.7564/24. 03.2022 și nr.7947/29.03.2022, solicită acordul 

autorității publice județene, în calitate de proprietar al imobilului situat în municipiul 

Târgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu nr.50, înscris în C.F nr.95396/N/Târgu Mureș, 

pentru efectuarea de intervenții la instalațiile care deservesc activitatea medicală 

derulată de IUBCVT Târgu Mureș, respectiv realizarea investiției în modernizarea 

instalațiilor de ventilație-tratare spații medicale și a sistemelor de siguranță la incendii 

inclusiv în ceea ce privește depășirea cantităților admisibile de oxigen în cadrul Apelului 

POIM/935/9/1 lansat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene POIM 2014-2020, 

pentru depunerea proiectului “Consolidarea infrastructurii medicale a IUBCVT Târgu 

Mureș pentru combaterea efectelor pandemiei Covid-19 în domeniul bolilor 

cardiovasculare”. 

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

calitate de proprietar al imobilului, pentru realizarea proiectului „Consolidarea 

infrastructurii medicale a Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și 

Transplant Târgu Mureș pentru combaterea efectelor pandemiei Covid-19 n domeniul 

bolilor cardiovasculare” de către Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și 

Transplant Târgu Mureș. 

Totodată, se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş să semneze 

declarațiile necesare în vederea realizării proiectului mai sus amintit. 

Față de cele de mai sus, supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre 

alăturat. 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 
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Nr. 7980/30.03.2022  

Dosar  X/D/1 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind acordul pentru realizarea proiectului „Consolidarea infrastructurii medicale a 

Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș pentru 

combaterea efectelor pandemiei Covid-19 în domeniul bolilor cardiovasculare”de 

către Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș 

 

Imobilul în care funcționează Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș situat în 

municipiul Târgu Mureș, strada Gheorghe Marinescu, nr.50, a trecut în domeniul public 

al Județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș în baza HGR 

nr.867/2002, Anexa nr.1 – poziția 105, fiind atestat ca atare prin HGR nr.964/2002, 

Anexa I, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34/2003 a fost transmis în 

administrarea Spitalului Clinic Județean Târgu Mureș, fiind înscris în nr.95396/N/Târgu 

Mureș. 

Prin Hotărârea Guvernului României nr.413/2013 privind înfiinţarea Institutului de 

Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş prin reorganizarea 

Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, s-a înfiinţat Institutul de Urgenţă 

pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş, unitate sanitară publică cu 

personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii, prin reorganizarea 

Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, unitate sanitară cu personalitate 

juridică aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii, cu sediul în municipiul Târgu 

Mureş, str. Gheorghe Marinescu nr. 50. 

Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş prin 

adresele nr.2290/24.03.2022 și nr.2419/29.03.2022 înregistrate la Consiliul Județean 

Mureș sub nr.7564/24.03.2022 și nr.7947/29.03.2022 solicită acordul autorității 

publice județene, în calitate de proprietar al imobilului situat în municipiul Târgu 

Mureş, str. Gheorghe Marinescu nr.50, înscris în C.F nr.95396/N/Târgu Mureș, pentru 

efectuarea de intervenții la instalațiile care deservesc activitatea medicală derulată 

de IUBCVT Târgu Mureș, respectiv realizarea investiției în modernizarea instalațiilor de 

ventilație-tratare spații medicale și a sistemelor de siguranță la incendii inclusiv în 

ceea ce privește depășirea cantităților admisibile de oxigen în cadrul Apelului 

POIM/935/9/1 lansat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene POIM 2014-

2020, pentru depunerea proiectului “Consolidarea infrastructurii medicale a IUBCVT 

Târgu Mureș pentru combaterea efectelor pandemiei Covid-19 în domeniul bolilor 

cardiovasculare”. 

Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş ne-a 

comunicat memoriul tehnic al proiectului unde se face recomandare cu privire la 

intervențiile necesare pentru asigurarea funcționarii conform cerințelor si exigentelor 

de calitate. Prin acesta se propun următoarele: 

Refacerea instalațiilor de alimentare cu energie electrica, gaze medicale, apa si 

canalizare; 

Reabilitarea/extinderea infrastructurii electrice, de ventilare si tratare a aerului,  
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Dotarea blocurilor operatorii cu instalații de gaze medicale, HVAC, curenți slabi si de 

joasa tensiune, instalații termice si sanitare; 

Modernizarea infrastructurii de fluide medicale prin sisteme de monitorizare - 

alarmare 

Înlocuirea tuturor elementelor de finisaj, instalații si tâmplărie interioara, afectate de 

desfaceri/refaceri; 

Reabilitarea tuturor spatiilor care se realoca; 

Executarea de finisaje interioare; 

Recompartimentare interioara a spatiilor, după caz; 

Dotarea cu echipamente si mobilier specifice; 

Totodată, se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş să semneze 

declarația necesară în vederea realizării proiectului „Consolidarea infrastructurii 

medicale a Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu 

Mureș pentru combaterea efectelor pandemiei Covid-19 în domeniul bolilor 

cardiovasculare”, în imobilul situat în municipiul Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu 

nr.50,  identificat în C.F. nr.95396/N/Târgu Mureș, care face parte din domeniul 

public al Județului Mureș, aflat în administrarea Spitalului Clinic Județean Mureș. 

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

calitate de proprietar al imobilului, pentru realizarea proiectului „Consolidarea 

infrastructurii medicale a Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și 

Transplant Târgu Mureș pentru combaterea efectelor pandemiei Covid-19 în domeniul 

bolilor cardiovasculare”de către Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și 

Transplant Târgu 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 DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind acordul pentru realizarea proiectului 

„Consolidarea infrastructurii medicale a Institutului de Urgență pentru Boli 

Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș pentru combaterea efectelor 

pandemiei Covid-19 în domeniul bolilor cardiovasculare” de către Institutul 

de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureş 

 

În cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 – 

Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, 

Obiectivul specific 9.1 Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, 

apelul de proiecte POIM/935/9/1/Creşterea siguranţei pacienţilor în structuri 

spitaliceşti publice care utilizează fluide medicale, se pot finanţa proiecte care 

vizează investiţii în spitalele publice din sistemul sanitar de stat. 

Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant — Târgu Mureş în 

calitate de partener s-a asociat cu Ministerul Sănătăţii pentru depunerea proiectului 

“Consolidare a infrastructurii medicale a Institutului de Urgență pentru Boli 

Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureş pentru combaterea efectelor pandemiei 

Covid-19 in domeniul bolilor cardiovasculare”, prin care se intenţionează realizarea 

investiţiilor necesare pentru creşterea siguranţei pacienţilor în structura spitalicească. 

Conform Ghidului solicitantului, la depunerea proiectului este necesară prezentarea 

din partea proprietarului imobilului care face obiectul investiţiilor, a două declaraţii: 

- privind disponibilitatea imobilului asupra căruia se va interveni; 

- privind faptul că nu au fost depuse cereri de retrocedare, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare şi că nu există litigii cu privire la stabilirea şi delimitarea 

proprietăţii,  

care vor servi solicitantului. 

Având în vedere  

- Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 85/12.06.2013 privind incuviintarea 

stabilirii sediului Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi 

Transplant - Târgu Mureş în imobilul situat în Târgu Mureş, str. Gheorghe 

Marinescu, nr. 50; 

- HG 413/2013 privind infiintarea Institutului de Urgenţă pentru Boli 

Cardiovasculare şi Transplant - Târgu Mureş 

- Protocolul de predare primire incheiat in conformitate cu prevederile H.G. 

413/2013 intre Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta Tg. Mureş și Institutul de 

Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant - Târgu Mureş, 

Nr. 7973/30.03.2022 

Dosar VI.B/2 
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este necesar acordul Consiliului Judeţean Mureş – în calitate de proprietar al 

imobilului asupra căruia se va interveni prin proiect. 

Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului aferent apelul de proiecte 

POIM/935/9/1/Creşterea siguranţei pacienţilor în structuri spitaliceşti publice care 

utilizează fluide medicale lansat în cadrul Programului Operaţional Infrastructură 

Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 – Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul 

pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Creşterea capacităţii de 

gestionare a crizei sanitare COVID-19, sunt întrunite condiţiile pentru supunerea spre 

aprobare și dezbatere a proiectului de hotărâre privind acordul pentru realizarea 

proiectului „Consolidarea infrastructurii medicale a Institutului de Urgență pentru 

Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș pentru combaterea efectelor 

pandemiei Covid-19 în domeniul bolilor cardiovasculare” de către Institutul de 

Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș. 

 

 

 

 

 

 

 

Șef serviciu  

Suciu Călin  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Stan Sorin, consilier 
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Văzut, 

Director executiv 

Genica Nemeș 

 

RAPORT  

privind acordul pentru realizarea proiectului „Consolidarea infrastructurii medicale 

a Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș 

pentru combaterea efectelor pandemiei Covid-19 în domeniul bolilor 

cardiovasculare” de către Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și 

Transplant Târgu Mureș. 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu 

Referatul de aprobare nr. 7968 din 30.03.2022 și în considerarea celor reținute în Raportul 

de specialitate al Direcției economice - Compartimentpatrimoniu, servicii publice, 

guvernanță corporativă nr. 7980 din 30 martie 2022 și al Direcției de dezvoltare regională 

și implementare proiecte nr. 7973 din 30.03.2022, 

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 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 conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 

actuluiadministrativsuntincidenteprevederileart. 858 și următoarele din Codul civil 

referitoare la proprietatea publică, ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții, republicată, art.173, alin. (1),lit. „c”, art.287, precum și cele ale 

art. 300 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, ambele cu modificările și 

completările ulterioare. 

Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș a fost înființat 

prin reorganizarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, conform HG 

nr. 413/2013 privind înființarea Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și 

Transplant Târgu Mureș prin reorganizarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu 

Mureș. 

Unitatea sanitară intenționează să depună o cerere de finanțare în cadrul Apelului 

POIM/935/9/1 lansat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene POIM 2014-2020, 

pentru finanțarea proiectului „Consolidarea infrastructurii medicale a IUBCVT Târgu Mureș 

pentru combaterea efectelor pandemiei Covid-19 în domeniul bolilor cardiovasculare”. 

Imobilul în care funcționează Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și 

Transplant Târgu Mureșeste situat în municipiul Târgu Mureș, strada Gheorghe Marinescu 

nr.50, a trecut în domeniul public al Județului Mureșși în administrarea Consiliului 

Județean Mureș în baza HGR nr.867/2002, Anexa nr.1 – poziția 105, fiind atestat ca atare 

prin HGR nr.964/2002, Anexa I, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Mureșnr.34/2003 a 

fost transmis în administrarea Spitalului Clinic Județean Târgu Mureș, fiind înscris în 

nr.95396/N/Târgu Mureș. Ulterior, după înființarea Institutului, partea de imobil afectată 

funcționării lui s-a transmis acestuia prin protocol în baza HG nr. 413/2013. 

Nr. 7983/30.03.2022 

Dosar. IX/B/1 
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Astfel, în calitate de beneficiar al proiectului, Institutul solicită acordul autorității publice 

județene, în calitate de entitate care exercită dreptul de proprietate asupra imobilului 

indicat mai sus, pentru efectuarea de intervenții la instalațiile care deservesc activitatea 

medicală derulată în unitatea sanitară, respectiv realizarea investiției în modernizarea 

instalațiilor de ventilație-tratare spații medicale și a sistemelor de siguranță la incendii 

inclusiv în ceea ce privește depășirea cantităților admisibile de oxigen. 

Conform dispozițiilor art. 868, alin. (2) din Codul civil titularul dreptului de administrare 

poate folosi și dispune de bunul dat în administrare în condițiile stabilite de lege și, dacă 

este cazul, de actul de constituire. 

De asemenea, în aplicarea prevederilor art. 300 din Codul administrativ, instituțiile publice 

din subordinea autorităților publice locale, au dreptul și obligația de a se folosi și dispune 

de bunurile proprietate publică aflate în administrare în condițiile stabilite de lege și, dacă 

este cazul, de actul de constituire. 

Deși dreptul de administrare este un drept real corespunzător proprietății publice, potrivit 

prevederilor art. 862, coroborate cu cele ale art. 554, ambele din Codul civil, numai 

titularul dreptului de proprietate publică poate dispune asupra bunurilor aflate în 

proprietate. 

În considerarea dispozițiilor art. 287 din Codul administrativ, Consiliul Județean Mureș 

exercită în numele unității administrativ-teritoriale - Județul Mureș, dreptul de proprietate 

asupra bunurilor din domeniul public al Județului Mureș. 

Acordul Consiliului Județean Mureș nu constituie act de autorizare a executării lucrărilor, 

Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureșfiind dator să 

obțină toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare, potrivit dispozițiilor Legii  

nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. 

De asemenea, conform Ghidului solicitantului, la depunerea proiectului este necesară 

prezentarea din partea proprietarului imobilului care face obiectul investiţiilor, a două 

declaraţii referitoare la disponibilitatea imobilului asupra căruia se va interveni și la faptul 

că nu au fost depuse cereri de retrocedare, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi că nu 

există litigii cu privire la stabilirea şi delimitarea proprietăţii, care va servi solicitantului. 

În acest sens, prin proiectul de act administrativ se mandatează președintele consiliului 

județean cu semnarea declarațiilor mai sus menționate. 

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 exercită atribuții privind administrarea domeniului public și privat al județului. 

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

prevederileart. 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, apreciem că proiectul de hotărâre privind acordul 

pentru realizarea proiectului „Consolidarea infrastructurii medicale a Institutului de 

Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș pentru combaterea 

efectelor pandemiei Covid-19 în domeniul bolilor cardiovasculare” de către Institutul de 

Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș, poate fi supus dezbaterii 

șiaprobăriiplenuluiConsiliuluiJudețeanMureș,ulterioravizăriidecătrecomisiilede specialitate 

nominalizate în condițiile art.136,alin.(4) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind 

Codul administrativ. 

 

Șef Serviciu 

Adriana Farkas 

 

Întocmit: Kakasi Andras 
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