
 

PROIECT 

 

NR. 13658/20.05.2022 

HOTĂRÂREA NR.________ 

din ___ mai 2022 

privind acordul pentru amplasarea de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu 

Mureș a unei plăci comemorative pe fațada clădirii din strada Revoluției nr. 35, Târgu 

Mureș 

Consiliul Județean Mureș,  

Văzând referatul de aprobare nr. 13645/20.05.2022 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.9512/829/18.04.2022 a Spitalului Clinic Județean de 

Urgență Târgu Mureș, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.10016/19.04.2022, 

Certificatul de urbanism nr. 1384/08.10.2021 emis de Primarul Municipiului Târgu Mureș, 

precum și adresa nr.1323/15.03.2022 a Municipiului Târgu Mureș,  

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 amplasarea de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu 

Mureș a unei plăci comemorative pe fațada clădirii din strada Revoluției nr.35 Târgu Mureș, 

identificată în C.F. nr.128790/Târgu Mureș, care face parte din domeniul public al 

județului Mureș, aflată în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, 

conform documentației cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

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. Prezenta hotărâre se comunică Direcției economice, Direcției amenajare teritoriu și 

urbanism și Direcției tehnice din cadrul Consiliului Județean Mureș și Spitalului Clinic 

Județean de Urgență Târgu Mureș, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.  

 

 

PREȘEDINTE  

Péter Ferenc                                                                              Avizat pentru legalitate                                      

  SECRETAR GENERAL  

Paul Cosma 
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Nr.13645/20.05.2022 

Dosar  X/D/1 

REFERAT DE APROBARE 

privind acordul pentru amplasarea de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu 

Mureș a unei plăci comemorative pe fațada clădirii din strada Revoluției nr. 35, Târgu 

Mureș 

Imobilele în care îşi desfăşoară activitatea Spitalul Clinic Judeţean de Urgență 

Târgu Mureş fac parte din domeniului public al judeţului Mureș. 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgență Târgu Mureş are în administrare şi imobilul 

situat în municipiul Târgu Mureş, str. Revoluției nr.35, înscris în C.F.128790/Târgu 

Mureș, aflat în proprietatea publică a judeţului Mureş. 

Unitatea sanitară, a primit de la Asociația Generală a Românilor Uniți – Filiala 

Mureș solicitarea pentru așezarea unei plăci comemorative pe fațada clădirii din 

strada Revoluției nr.35, dedicată doctorului Petru Muscă (1883-1969). 

Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș prin adresa nr.9512/829/ 

18.04.2022, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.10016, solicită acordul 

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

municipiul Târgu Mureş, str. Revoluției nr.35, pentru „Amplasare placă 

comemorativă pe fațada clădirii situate la adresa strada Revoluției nr.35 Târgu 

Mureș”, sens în care ne-a transmis Certificatul de urbanism nr. 1384 din 8 

octombrie 2021 emis de Primarul Municipiului Târgu Mureș. 

Pentru a demarata procedurile necesare în vederea realizării investiției „Amplasare 

placă comemorativă pe fațada clădirii situate la adresa strada Revoluției nr.35 

Târgu Mureș”, la solicitarea Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, s-a 

emis certificatul de urbanism mai sus menționat, iar S.C. Proiect S.R.L a întocmit 

memoriul tehnic. 

În conformitate cu Certificatul de urbanism nr. 1384 din 8 octombrie 2021, și cu 

adresa nr.1323/15.03.2022 a Municipiului Târgu Mureș, este necesar acordul 

proprietarului pentru executarea lucrărilor, însă acesta nu constituie act de 

autorizare a executării lucrărilor, beneficiarul fiind dator a obține toate avizele, 

acordurile și autorizațiile necesare, potrivit legii. 

Faţă de cele de mai sus, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 

alăturat. 

 

PREŞEDINTE                                                                       

Péter Ferenc       
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Nr.13693/20.05.2022 

Dosar  IX/B/1 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind acordul pentru amplasarea de către Spitalul Clinic Județean de 

Urgență Târgu Mureș a unei plăci comemorative pe fațada clădirii din strada 

Revoluției nr. 35, Târgu Mureș 

 

Imobilele în care îşi desfăşoară activitatea Spitalul Clinic Judeţean de Urgență Târgu 

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 de Urgență Târgu Mureş are în administrare şi imobilul situat 

în municipiul Târgu Mureş, str. Revoluției nr.35, înscris în C.F.128790/Târgu Mureș, 

aflat în proprietatea publică a judeţului Mureş. 

Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș prin adresa nr.9512/829/18.04.2022, 

înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.10016, solicită acordul autorității 

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

Mureş, str. Revoluției nr.35, pentru executarea lucrării „Amplasare placă 

comemorativă pe fațada clădirii situate la adresa strada Revoluției nr.35 Târgu 

Mureș”, sens în care ne-a transmis Certificatul de urbanism nr. 1384 din 8 octombrie 

2021 emis de Primarul Municipiului Târgu Mureș. 

Spitalul, a primit de la Asociația Generală a Românilor Uniți – Filiala Mureș solicitarea 

pentru așezarea unei plăci comemorative pe fațada clădirii din strada Revoluției 

nr.35, dedicată doctorului Petru Muscă (1883-1969) 

Pentru a demarat procedurile necesare în vederea executării lucrării „Amplasare placă 

comemorativă pe fațada clădirii situate la adresa strada Revoluției nr.35 Târgu 

Mureș”, la solicitarea Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, s-a emis 

certificatul de urbanism mai sus menționat, iar S.C. Proiect S.R.L a întocmit memoriul 

tehnic, în care, prezintă următoarele aspecte tehnice: placa comemorativă, va avea 

dimensiunile de 56,0x80,0cm, cu suprafața de 0,45mp va fi executată din marmură 

albă, de 2cm grosime. Montarea plăcii se va face pe peretele clădirii cu patru șuruburi 

de 45mm, înșurubate în dibluri. Se va monta pe fațada principală al clădirii și va avea 

inscripția gravată de culoare neagră, în trei limbi. 

Textul este următorul, în limbile română, maghiară și germană :  

“În acest spital și-a desfășurat activitatea Dr. PETRE MUSCĂ (1883-1969) Primul medic 

român din Târgu Mureș - 1924 Director al acestui spital de stat – 1924 Primar al 

orașului între 1931-1932 octombrie – noiembrie 1944;  

Ebben a kórházban dolgozott Dr. PETRE MUSCĂ (1883-1969) A város első román orvosa 

– 1924 Az állami kórház igazgatója – 1924 Marosvásárhely polgármestere 1931-1932 

október – november 1944;  
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In this hospital was actingDr. PETRE MUSCĂ (1883-1969) First Romanian physician in 

town – 1924 Director od the State Hospital – 1924 Mayor of Targu Mures 1931-1932 

october – november 1944” 

Placa comemorativă se propune să se amplaseze la înălțimea de 1,65m față de nivelul 

de călcare al trotuarului existent. Nu va fi iluminat. 

În conformitate cu Certificatul de urbanism nr. 1384 din 8 octombrie 2021, și cu 

adresa nr.1323/15.03.2022 a Municipiului Târgu Mureș este necesar acordul 

proprietarului pentru realizarea investiției, însă acesta nu constituie act de autorizare 

a executării lucrărilor, beneficiarul fiind dator a obține toate avizele, acordurile și 

autorizațiile necesare, potrivit legii. 

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

calitate de proprietar al imobilului, pentru amplasarea de către Spitalul Clinic 

Județean de Urgență Târgu Mureș a unei plăci comemorative pe fațada clădirii din 

strada Revoluției nr. 35, 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  

privind acordul pentru amplasarea de către Spitalul Clinic Județean de Urgență 

Târgu Mureș a unei plăci comemorative pe fațada clădirii din strada Revoluției 

nr.35, Târgu Mureș 

 

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

Referatul de aprobare nr. 13645 din 20.05.2022 și în considerarea celor reținute în 

Raportul de specialitate al Direcției economice - Compartimentpatrimoniu, servicii 

publice, guvernanță corporativă nr. 13693 din 20.05.2022, 

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 

actului administrativ sunt incidente prevederile art. 858, art. 867, alin.(2) și art. 868, alin. 

(2) 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. 

Imobilul la care urmează să se realizeze investiția este situat în municipiul Târgu Mureș, 

str. Revoluției nr.35, înscris în CF128790/Târgu Mureș, aflat în proprietatea publică a 

județului Mureșși în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, 

conform Anexei la HCJM nr.34 din 08.04.2003. 

Înconsiderareadispozițiilorart.287,lit.„b”dinCoduladministrativ,consiliul 

județeanexercităînnumeleunitățiiadministrativ-teritoriale -JudețulMureș, dreptul de 

proprietate asupra bunurilor din domeniul public al Județului Mureș. 

Potrivit dispozițiilor art.867, alin.(2)dinCodulcivil, consiliul județean controlează 

moduldeexercitare a dreptului de administrare, iar conform dispozițiilor art.868, alin. 

(2)din același Cod,titularuldreptuluideadministrarepoatefolosișidispunede bunul dat în 

administrare în condițiile stabilite de lege și, dacă este cazul, de actul de 

constituire.Deasemenea,înaplicareaprevederilorart.300, alin.(1),lit.„a”și„b”dinCodul 

administrativ,instituțiilepublicedinsubordineaautoritățilorpublicelocale,au dreptul și 

obligația de a se folosi și dispune de bunurile proprietate publică aflate în 

administrareîncondițiilestabilitedelegeși,dacăestecazul,deactulde constituire. 

Nr. 13739/20.05.2022 

Dosar. IX/B/1 
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Deși, potrivit prevederilor art. 866 din Codul civil, dreptul de administrare este un 

dreptrealcorespunzătorproprietățiipublice,numaititularuldreptuluide 

proprietatepublicăpoatedispuneînsensulcelorsolicitateprinCertificatulde urbanismnr. 1383 

din 08.10.2021 emisdePrimarulMunicipiuluiTârguMureșșiatașat cereriiformulatede Spitalul 

Clinic Județean de Urgență Târgu Mureșprinadresanr.9512/829 din 18.04.2022, 

înregistratăla Consiliul Județean Mureș sub nr.10016 din 19.04.2022 prin care solicită 

acordul pentrurealizarea investiției „Amplasare placă comemorativă pe fațada clădirii 

situate la adresa strada Revoluției nr.35, Târgu Mureș”. 

Acordul Consiliului Județean Mureș nu constituie act de autorizare a executării vreunor 

lucrări, Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureșfiind dator să obțină toate avizele, 

acordurile și autorizațiile necesare, potrivit dispozițiilor Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții. 

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 privind 

acordul pentru amplasarea de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș a 

unei plăci comemorative pe fațada clădirii din strada Revoluției nr. 35, 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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