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                  NR. 9048/8.04.2022                                                        PROIECT 

                             HOTĂRÂREA NR. ____ 

                        din ______________2022 

privind aprobarea măsurilor necesare în vederea realizării prin ”C.N.I” SA a  

obiectivului de investiții ”Reabilitare energetică și lucrări conexe – extindere 

mansardă existentă la Secția Pneumologie, strada Gheorghe Marinescu nr.1, 3, 5, 

Municipiul Târgu Mureș, județul Mureș” 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Referatul de aprobare nr.9042/8.04.2022 al Vicepreședintelui Consiliului Județean 

Mureș, domnul Kovács Mihály-Levente, Raportul de specialitate al Direcției Amenajare 

Teritoriu și Urbanism, al Direcției Economice, al Direcției Tehnice și Raportul Serviciului 

Juridic, precum şi avizele comisiilor de specialitate, 

Având în vedere dispozițiile art.7 alin.(1) al Anexei nr.3 din O.G. nr.25/2001 privind 

înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., cu modificările și completările 

ulterioare,  

Ținând cont de adresa nr.4394/2022 a ”C.N.I.” S.A. potrivit căreia în vederea promovării 

obiectivului de investiții ”Reabilitare energetică și lucrări conexe – extindere mansardă 

existentă la Secția Pneumologie, strada Gheorghe Marinescu nr.1, 3, 5, Municipiul Târgu 

Mureș, județul Mureș” este necesară adoptarea unei hotărâri de consiliu județean privind 

predarea amplasamentului,  

În temeiul dispozițiilor art. 173, alin. (1), lit. ”c” coroborate cu cele 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 încuviințează realizarea investiției ”Reabilitare energetică și lucrări conexe – 

extindere mansardă existentă la Secția Pneumologie, strada Gheorghe Marinescu nr.1, 3, 5, 

Municipiul Târgu Mureș, județul Mureș” în incinta imobilului situat în municipiul Târgu Mureș, 

strada Gheorghe Marinescu nr.1, identificat în C.F. nr.120127/Târgu Mureș, care face parte 

din domeniul public al Județului Mureș, aflat în administrarea Spitalului Clinic Județean 

Mureș.  

Art.2. (1) Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației  

prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului – 

construcția C1 - Secția Pneumologie, situată în Municipiul Târgu Mureș, strada Gheorghe 

Marinescu, nr.1, 3, 5, în suprafață construită la sol de 740 mp, suprafață construită 

desfășurată de 3.144 mp, în regim de înălțime S+P+2E+Mp și teren aferent în suprafață de 

2.297 mp, imobil înscris în Cartea Funciară nr.1201274/Târgu Mureș, nr. cadastral 120127, 

respectiv 120127-C1, pe perioada realizării de către ”C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiții 

”Reabilitare energetică și lucrări conexe – extindere mansardă existentă la Secția 

Pneumologie, strada Gheorghe Marinescu nr.1, 3, 5, Municipiul Târgu Mureș, județul Mureș”.  

(2) Amplasamentul menționat la alineatul (1) este identificat conform planului de situație 
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cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Operațiunea de predare se va realiza pe bază de protocol de către o comisie numită 

prin dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Mureș alcătuită din 2 membri din aparatul 

de specialitate ai autorității publice județene și 3 membri desemnați de către Spitalul Clinic 

Județean Mureș în calitate de administrator al imobilului. 

Art.4. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 

reglementărilor în vigoare. 

Art.5. Se aprobă asigurarea finanțării de către Județul Mureș a cheltuielilor pentru realizarea 

racordurilor la rețelele de utilități publice - energie electrică, gaze naturale, apă potabilă, 

canalizare. 

Art.6. Județul Mureș asigură, în condițile legii, suprafețele de teren pentru organizarea de 

șantier și depozitarea materialelor aferente executării lucrărilor necesare pentru realizarea 

obiectivului de investiții. 

Art.7. Județul Mureș se obligă, ca după preluarea amplasamentului și a obiectivului realizat, 

să mențină destinația acestuia și să asigure întreținerea lui pe o perioadă de minimum 15 ani. 

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică Companiei Naționale de Investiții – ”C.N.I.” S.A., 

Spitalului Clinic Județean Mureș, Direcției de Amenajare Teritoriu și Urbanism din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de ducerea sa la 

îndeplinire.  

 

 

PREŞEDINTE                                                                               Avizat pentru legalitate                                                                                                                                                                                                                 

Péter Ferenc                                                                         SECRETAR GENERAL 

                                                                                                                     Paul Cosma 

               



 

Nr.9042/8.04. 2022 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea măsurilor necesare în vederea realizării 

prin „C.N.I” SA a  obiectivului de investiții „Reabilitare energetică și lucrări 

conexe – extindere mansardă existentă la Secția Pneumologie, strada Gheorghe 

Marinescu nr.1, 3, 5, Municipiul Târgu Mureș, județul Mureș” 

 

 

Consiliul Județean Mureș a formulat Solicitarea nr.20173/22.07.2021 privind includerea 

obiectivului de investiții ”Reabilitare energetică și lucrări conexe – extindere mansardă 

existentă la Secția Pneumologie, strada Gheorghe Marinescu nr.1, 3, 5, Municipiul Târgu 

Mureș, județul Mureș” în cadrul subprogramului ”Unități sanitare” al Programului 

Național de Construcții de Interes Public sau Social, derulat de Compania Națională de 

Investiții ”C.N.I.” S.A.  

Imobilul constituit din teren și construcție, identificat în CF nr.120127/Târgu Mureș, 

număr cadastral 120127, respectiv 120127-C1, în care funcționează Secția Pneumologie, 

se află în domeniul public al Județului Mureș și în administrarea Spitalului Clinic Județean 

Mureș potrivit Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.34/2003 privind darea în 

administrare a imobilelor preluate în domeniul public județean, conform H.G. nr. 

867/2002, în care își desfășoară activitatea unități sanitare. Precizăm că, dreptul de 

administrare acordat potrivit HCJ Mureș nr.34/2003 a fost înscris în Cartea funciară 

nr.120127/Târgu Mureș. 

Urmare solicitării de finanțare, „C.N.I.” S.A. prin răspunsul nr.41327/16.09.2021 

înregistrat la Consiliul Județean Mureș sub nr.25921/20.09.2021, ne-a comunicat faptul 

că obiectivul de investiții ”Reabilitare energetică și lucrări conexe – extindere mansardă 

existentă la Secția Pneumologie, strada Gheorghe Marinescu nr.1, 3, 5, Municipiul Târgu 

Mureș, județul Mureș” a fost introdus pe Lista sinteză a subprogramului ”Unități sanitare” 

aprobată prin Ordinul MDLPA nr.1245/06.09.2021. 

”C.N.I.” S.A., prin adresa nr.4394/2022 înregistrată la instituția noastră sub 

nr.3890/2022, în vederea promovării obiectivului de investiții mai sus indicat, a solicitat 

o serie de documente, printre care și hotărârea Consiliului Județean Mureș privind: 

- predarea amplasamentului imobil, constituit din teren și construcție, pe perioada 

realizării investiției pe bază de protocol, către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației prin ”C.N.I.” S.A., care va realiza investiția; 

- predarea de către beneficiar a amplasamentului viabilizat, conform documentelor 

urbanistice, cu respectare reglementărilor în vigoare; 

- angajamentul de a asigura, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru 

depozitare și pentru organizarea șantierului; 

 

 

 

 

 



 

- angajamentul de a asigura finanțare pentru racordurile la rețelele de utilități publice 

(energie electrică, gaze naturale, apă, canalizare); 

- obligativitatea ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să menține 

destinația acestuia și să-l întrețină pe o perioadă de minim 15 ani.  

Astfel, în vederea realizării obiectivului de investiții, se impune predarea 

amplasamentului – imobilul constituit din teren și construcție în care funcționează Secția 

Pneumologie, înscris în CF nr.120127/Târgu Mureș, respectiv 120127-C1, nr. cadastral 

120127. 

Ținând seama de faptul că, Secția de Pneumologie se află în incinta imobilului situat în 

Municipiul Târgu Mureș, strada Gheorghe Marinescu, nr. 1,3,5 în care sunt situate și alte 

imobile, în vederea realizării investiției urmează să fie predat Ministerului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației prin ”C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, 

amplasamentul acestei secții, care are o suprafață construită de 740 mp și teren aferent 

în suprafață de 2.297 mp.  

Obiectivul principal al realizării proiectului este adaptarea clădirii la normele și 

normativele în vigoare și de asemenea, îmbunătățirea condițiilor și a calității serviciilor 

medicale oferite. Calitatea serviciilor medicale are numeroase dimensiuni, dintre care 

cele mai importante sunt reprezentate de eficacitate, eficiență, continuitatea 

îngrijirilor, siguranța pacientului, competența echipei medicale, satisfacția pacientului și 

deopotrivă a personalului medical.  

Prin ridicarea la standardele actuale de proiectare, aceste măsuri contribuie la creșterea 

confortului ocupanților clădirii, atât personal medical, cât și pacienți, respectiv la 

asigurarea unui microclimat corespunzător destinației clădirii.  

Având în vedere cele mai sus expuse, supunem spre dezbatere și aprobare plenului 

Consiliului Județean Mureș proiectul de hotărâre privind aprobarea măsurilor necesare în 

vederea realizării prin ”C.N.I” SA a obiectivului de investiții ”Reabilitare energetică și 

lucrări conexe – extindere mansardă existentă la Secția Pneumologie, strada Gheorghe 

Marinescu nr.1, 3, 5, Municipiul Târgu Mureș, județul Mureș”. 

  

VICEPREŞEDINTE 

   Kovács Mihály-Levente                          
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Nr.9108/8.04.2022 

Dosar IX/B/1 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind privind aprobarea măsurilor necesare în 

vederea realizării prin ”C.N.I” SA a  obiectivului de investiții ”Reabilitare 

energetică și lucrări conexe – extindere mansardă existentă la Secția 

Pneumologie, strada Gheorghe Marinescu nr.1, 3, 5, Municipiul Târgu 

Mureș, județul Mureș” 

 

 

Spitalul, a demarat procedurile necesare pentru realizarea lucrărilor menționate 

în certificatul de urbanism, sens în care a încheiat un contract cu S.C. Masart 

Corporate S.R.L a întocmit memoriul tehnic pentru realizarea investiției 

”Reabilitare energetică și lucrări conexe – extindere mansardă existentă la Secția 

Pneumologie, strada Gheorghe Marinescu nr.1, 3, 5, Municipiul Târgu Mureș, 

județul Mureș”. 

Consiliul Județean Mureș, în calitate de solicitant al finanțării pentru titularul, 

respectiv beneficiarul investiției - Spitalul Clinic Județean Mureș, a formulat 

Solicitarea nr.20173/22.07.2021 privind includerea obiectivului de investiții 

”Reabilitare energetică și lucrări conexe – extindere mansardă existentă la Secția 

Pneumologie, strada Gherorghe Marinescu nr.1, 3, 5, Municipiul Târgu Mureș, 

județul Mureș” în cadrul subprogramului ”Unități sanitare” al Programului 

Național de Construcții de Interes Public sau Social, derulat de Compania 

Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A.  

Secția Pneumologie, imobil constituit din teren și construcție, identificat în CF 

nr.120127/Târgu Mureș, număr cadastral 120127, respectiv 120127-C1, se află în 

domeniul public al Județului Mureș și în administrarea Spitalului Clinic Județean 

Mureș potrivit Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.34/2003 privind darea în 

administrare a imobilelor preluate în domeniul public județean,conform H.G. nr. 

867/2002, în care își desfășoară activitatea unități sanitare. Precizăm că, dreptul 

de administrare acordat potrivit HCJ Mureș nr.34/2003 a fost înscris în Cartea 

funciară nr.120127/Târgu Mureș. 

Urmare solicitării de finanțare, ”C.N.I.” S.A. prin răspunsul nr.41.327/16.09.2021 

înregistrat la Consiliul Județean Mureș sub nr.25.921/20.09.2021, ne-a comunicat 

faptul că obiectivul de investiții ”Reabilitare energetică și lucrări conexe – 

extindere mansardă existentă la Secția Pneumologie, strada Gherorghe Marinescu 

nr.1, 3, 5, Municipiul Târgu Mureș, județul Mureș” a fost introdus pe Lista sinteză 

a subprogramului ”Unități sanitare” aprobată prin Ordinul MDLPA 

nr.1245/06.09.2021. 

Ulterior, prin adresa nr.4394/2022 a ”C.N.I.” S.A. înregistrată la instituția 

nooastră sub nr.3890/2022, în vederea promovării obiectivului de investiții mai sus  
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indicat, au fost solicitate o serie de documente, printre care și hotărârea  

Consiliului Județean Mureș privind: 

- predarea amplasamentului imobil, constituit din teren și construcție, pe 

perioada realizării investiției pe bază de protocol, către Ministerul Lucrărilor 

Publice, Dezvoltării și Adminsitrației prin C.N.I., care va realiza investiția; 

- predarea de către beneficiar a amplasamentului viabilizat, conform 

documentelor urbanistice, cu respectare reglementărilor în vigoare; 

- angajamentul de a asigura, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare 

pentru depozitare și pentru organizarea șantierului; 

- angajamentul de a asigura finanțare pentru racordurile la rețelele de utilități 

publice (energie electrică, gaze naturale, apă, canalizare); 

- obligativitatea ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, 

să menține destinația acestuia și să-l întrețină pe o perioadă de minim 15 ani.  

Astfel, în vederea realizării obiectivului de investiții, se impune predarea 

amplasamentului – imobilul constituit din teren și construcție în care funcționează 

Secția Pneumologie, înscris în CF nr.120127/Târgu Mureș, respectiv 120127-C1, nr. 

cadastral 120127. 

Ținând cont de faptul că, Secția de Pneumologie se află în incinta imobilului situat 

în Municipiul Târgu Mureș, strada Gheorghe Marinescu, nr.5 în care funcționează și 

alte imobile, în vederea realizării investiției urmează să fie predat Minsiterului 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin ”C.N.I.” S.A., pe bază de 

protocol, amplasamentul acestei secții, care are o suprafață construită de 740 mp 

și teren aferent în suprafață de 2.297 mp, astfel cum este delimitat în planul de 

situație anexat.  

Totodată, precizăm că imobilul în care funcționează Secția Pneumologie 

îndeplinește toate cerințele conform documentelor urbanistice și a 

reglementărilor în vigoare, fiind astfel viabil și putând fi predat către Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin ”C.N.I.” S.A., în vederea 

realizării investiției. 

Pentru îndeplinirea obiectivului de investiții, care presupune și executarea unor 

lucrări pregătitoare în vederea asigurării tehnologiei de execuție a investiției, este 

necesară asigurarea unei suprafețe de teren pentru organizarea șantierului și 

pentru depozitarea materialelor de construcții. Astfel, urmează să fie pusă la 

dispoziție suprafața de teren de 2.297 mp, aferentă Secției Pneumologie. 

Pentru realizarea obiectivului de investiții, se vor asigura sumele de bani necesare 

în vederea realizării racordurilor la rețelele de utilități publice (energie electrică, 

gaze naturale, apă, canalizare), respectiv a documentațiilor tehnice necesare și a 

avizelor/acordurilor ce se impun pentru executarea lucrărilor de racordare. 

În considerarea faptul că, investiția propusă este de natură să conducă la 

asigurarea unor spații destinate actului medical conforme pentru protecția 

pacienților și a personalului medical care asigură tratamentul bolnavilor de 

tuberculoză și al bolnavilor acuți cu boli respiratorii și totodată la creșterea  
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confortului acestora, Județul Mureș își asumă obligația de a menține destinația 

amplasamentului și totodată de a-l întreține pe o perioadă de minimum 15 ani.   

Precizăm că, obiectivul principal al realizării proiectului este adaptarea clădirii la 

normele și normativele în vigoare și de asemenea, îmbunătățirea condițiilor și a 

calității serviciilor medicale oferite. Calitatea serviciilor medicale are numeroase 

dimensiuni, dintre care cele mai importante sunt reprezentate de eficacitate, 

eficiență, continuitatea îngrijirilor, siguranța pacientului, competența echipei 

medicale, satisfacția pacientului și deopotrivă a personalului medical.  

Prin ridicarea la standardelor actuale de proiectare, aceste măsuri contribuie la 

creșterea confortului ocupanților clădirii, atât personal medical, cât și pacienți, 

respectiv la asigurarea unui microclimat corespunzător destinației clădirii.  

Având în vedere cele mai sus expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea 

măsurilor necesare în vederea realizării prin ”C.N.I” SA a  obiectivului de investiții 

”Reabilitare energetică și lucrări conexe – extindere mansardă existentă la Secția 

Pneumologie, strada Gheorghe Marinescu nr.1, 3, 5, Municipiul Târgu Mureș, 

județul Mureș” poate fi supus spre dezbatere și aprobare plenului Consiliului 

Județean Mureș. 

  

 

Arhitect șef       Director executiv   Director executiv 

arh. Adina Gabriela Popescu      Alin  Mărginean              Marton Katalin 
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Văzut, 

Director executiv 

Genica Nemeș 

 

RAPORT  

privind aprobarea măsurilor necesare în vederea realizării prin ”C.N.I” SA a  

obiectivului de investiții „Reabilitare energetică și lucrări conexe – extindere 

mansardă existentă la Secția Pneumologie, strada Gheorghe Marinescu nr.1, 3, 5, 

Municipiul Târgu Mureș, județul Mureș” 

 

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

Referatul de aprobare nr. 9042 din 8.04.2022 și în considerarea celor reținute în Raportul 

de specialitate al Direcției amenajare teritoriu și urbanism - Serviciului avizare, autorizare 

și control nr. 9108 din 8.04.2022, 

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 

actuluiadministrativsuntincidenteprevederileOG nr. 25/2001 privind înființarea Companiei 

Naționale de Investiții „C.N.I.” - S.A., ale Codul civil referitoare la proprietatea publicăși 

la dreptul de administrare, aleart.173, alin. (1),lit. „c”, precum și cele ale art.287 din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, toatecu modificările și completările 

ulterioare. 

Secția Pneumologie a Spitalului Clinic JudețeanMureș își desfășoară activitatea în imobilul 

constituit din teren și construcție, identificat în CFnr.120127/Târgu Mureș, număr 

cadastral 120127, respectiv 120127-C1, aflat îndomeniul public al Județului Mureșși în 

administrarea Spitalului Clinic JudețeanMureș potrivit Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr. 34/2003 privind darea înadministrare a imobilelor preluate în domeniul public 

județean, conform HG nr.867/2002, în care își desfășoară activitatea unități sanitare. 

Dreptulde administrare acordat potrivit HCJ Mureș nr. 34/2003 este înscris în 

carteafunciară. 

Conform prevederilor art. 5, alin. (1) din OG nr. 25/2001,Compania Națională de Investiții 

„C.N.I.” - S.A. realizează programe de investiții în cadrul „Programului național de 

construcții de interes public sau social”, prevăzut în anexa nr. 3 la aceeași act normativ. 

Astfel, urmare solicităriiadresateCompaniei Naționale de Investiții „C.N.I.” - S.A. de către 

Consiliul Județean Mureș, pentru titularul, respectiv beneficiarul investiției - Spitalul Clinic 

Nr. 9119/8.04.2022 

Dosar. IX/B/1 
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Județean Mureș,investiția - „Reabilitare energetică și lucrări conexe – extindere mansardă 

existentă la Secția Pneumologie, strada Gheorghe Marinescu nr.1, 3, 5, Municipiul Târgu 

Mureș, județul Mureș”a fost introdusă pe Lista sinteză a subprogramului „Unități 

sanitare”, prevăzut de art. 2, alin. (1), lit. „g” din Anexa nr. 3 la OG nr. 25/2001. 

Ulterior, prin adresa nr. 4394/2022 Compania Națională de Investiții „C.N.I.” - S.A., în 

vederea promovării obiectivului de investiții mai susindicat, a solicitat: 

- predarea amplasamentului imobilului, constituit din teren și construcție, pe 

perioada realizării investiției pe bază de protocol, către Ministerul 

LucrărilorPublice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții 

„C.N.I.” - S.A., care va realiza investiția; 

- predarea de către beneficiar a amplasamentului viabilizat, conformdocumentelor 

urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare; 

- angajamentul de a asigura, în condițiile legii, suprafețele de teren necesarepentru 

depozitare și pentru organizarea șantierului; 

- angajamentul de a asigura finanțare pentru racordurile la rețelele de 

utilitățipublice (energie electrică, gaze naturale, apă, canalizare); 

- obligativitatea ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat,să se 

mențină destinația acestuia și întreținerea pe o perioadă de minim 15 ani. 

În aplicarea prevederilor art. 4, alin. (1) și (2) din Anexa nr. 3 la OG nr. 25/2001, în 

vederea realizării obiectivului de investiții de către Compania Națională de Investiții 

„C.N.I.” - S.A., în condițiile art. 7, alin. (1) al aceluiași act normativ,se impune 

predareaamplasamentului pe care urmează a fi realizată investiția - imobilul constituit din 

teren și construcție conform celor mai sus menționate, în care funcționeazăSecția 

Pneumologie, înscris în CF nr.120127/Târgu Mureș, respectiv 120127-C1, nr.cadastral 

120127, către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania 

Națională de Investiții „C.N.I.” - S.A. 

Potrivit prevederilor art. 7, alin. (1)din Anexa nr. 3 la OG nr. 25/2001, 

predareaamplasamentului pentru realizarea obiectivului de investiție propus se facepe 

bază de protocol, liber de orice sarcini, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3^2 la 

același act normativ. 

Conform art. 11, alin. (3) din OG nr. 25/2001, „Imposibilitatea efectuării recepției la 

terminarea lucrărilor motivată de lipsa recepției la terminarea lucrărilor branșamentelor 

la infrastructura tehnico-edilitară aferentă obiectivului de investiții atrage după sine 

răspunderea beneficiarului, care suportă toate cheltuielile generate de la data finalizării 

execuției lucrărilor până la recepția la terminarea lucrărilor, inclusiv penalități și daune 

interese, după caz.”, ceea ce impune asigurarea finanțării racordurilor la rețelele de 

utilități publice (energie electrică, gaze naturale, apă, canalizare). 

De asemenea, în aplicarea dispozițiilor art. 13, al aceluiași act normativ este necesar 

angajamentul Consiliului Județean Mureș - entitate care exercită în numele unității 

administrativ-teritoriale - Județul Mureș, atributele dreptului de proprietate, de a menține 

destinația obiectivului realizatși întreținerea lui pe o perioadă de minimum 15 ani. 

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. 
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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, în speță, în considerarea dispozițiilor art. 287 

din Codul administrativ, Consiliul Județean Mureș, poate dispune asupra bunurilor aflate în 

proprietatea Județului Mureș. 

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 aprobarea 

măsurilor necesare în vederea realizării prin ”C.N.I” SA a  obiectivului de investiții 

„Reabilitare energetică și lucrări conexe – extindere mansardă existentă la Secția 

Pneumologie, strada Gheorghe Marinescu nr.1, 3, 5, Municipiul Târgu Mureș, județul 

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 
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Întocmit: Kakasi Andras 
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