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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

2017. április 27.-i 

53. számú HATÁROZAT 

Az „Új épület a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház területén, amely magába 

fogja foglalni az érzéstelenítő és intenzív kezelési részleget, a műtőt és az égési sérültek központját” 

beruházás megvalósításához szükséges intézkedések foganatosításába való beleegyezésre 

vonatkozóan   

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Gazdasági Igazgatóság által bemutatott 8360/25.04.2017. sz. Indokolást, valamint a 

szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház 7415/2017. sz. kérelmét, 

amelyet az 5899/2017. sz. alatt iktattak a Maros Megyei Tanácsnál és az Egészségügyi 

Minisztérium 23241/2017. sz. átiratát, amelyet a 7974/2017. sz. alatt iktattak a Maros Megyei 

Tanácsnál, 

Figyelembe véve a köztulajdonban levő javakra vonatkozó 213/1998. sz. Törvény, valamint az 

építkezési munkálatok kivitelezésének a jóváhagyására vonatkozó 50/1991. sz. Törvény előírásait, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének c) betűjének és a 97. cikkelyének (1) 

bekezdésének alapján, 

határoz: 

1. cikkely Megadja a beleegyezését az „Új épület a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai 

Kórház területén, amely magába fogja foglalni az érzéstelenítő és intenzív kezelési részleget, a 

műtőt és az égési sérültek központját” beruházás megvalósításához, a Marosvásárhely municípium, 

Gheorghe Marinescu utca, 50. sz. alatti ingatlan területén, amely Maros megye köztulajdonának 

része. A beruházást az Egészségügyi Minisztérium fogja lebonyolítani, a Pályázat Irányítási 

Egységén keresztül, az Egészségügyi Ágazat Reformjára vonatkozó Pályázat keretében – Az 

Egészségügyi Ágazat Minőségének és Hatásosságának a Feljavítása pályázat keretében, a Román 

Kormány és a BIRD közötti 8362 RO Kölcsönnel finanszírozva. 

2. cikkely A hatóság beleegyezése nem építkezés kivitelezési engedély értékű dokumentum, a 

kedvezményezettnek kötelessége beszerezni a szükséges, törvényszerinti, véleményezéseket, 

beleegyezéseket és engedélyeket. 

3. cikkely A jelen határozatot közlik a Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságával, Terület 

Rendezési és Városrendezési Igazgatóságával és Műszaki Igazgatóságával, a Marosvásárhelyi 

Megyei Sürgősségi Klinikai Kórházzal, az Egészségügyi Minisztériummal, akik felelnek a 

végrehajtásáért. 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                                                   
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

  8360/      04.2017 sz. 

VII/D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

Az „Új épület a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház területén, amely magába 

fogja foglalni az érzéstelenítő és intenzív kezelési részleget, a műtőt és az égési sérültek központját” 

beruházás megvalósításához szükséges intézkedések foganatosításába való beleegyezésre 

vonatkozóan   

 

Az ingatlan, amelyben a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház folytatja a 

tevékenységét a megye köztulajdonának része az egyes ingatlanok az állam magántulajdonából és 

az Egészség- és Családügyi Minisztérium igazgatásából a megyék köztulajdonába és az illető 

megyei tanácsok igazgatásába való átutalására vonatkozó 867/2002. sz. Kormány Határozat alapján, 

a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház igazgatja, a Maros Megyei Tanács 34/2003. 

sz. Határozata alapján. 

A Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház, a 2017.03.21.-i 7415. sz. átiratával, 

amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 2017.03.22.-i 5899. sz. alatt iktattak, a tudomásunkra hozza, 

hogy az Egészségügyi Minisztérium – Pályázat Irányítási Egysége az Egészségügyi Ágazat 

Reformjára vonatkozóan, II. Szakasz – UMP APL 2, belefoglalta a Marosvásárhelyi Megyei 

Sürgősségi Klinikai Kórházat az Egészségügyi Ágazat Reformjára vonatkozó – Az egészségügyi 

rendszer minőségének és hatásosságának a javítása pályázat keretében, BIRD 8362 kölcsönnel, az 

„Új épület a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház területén, amely magába fogja 

foglalni az érzéstelenítő és intenzív kezelési részleget, a műtőt és az égési sérültek központját” 

beruházás kivitelezésének az érdekébe. 

Egyben, kérvényezik egy határozattervezetnek a támogatását, amely a területnek az igazgatásának 

az átadását, amelyen a beruházást fogják kivitelezni, az Egészségügyi Minisztériumnak a részére. 

A Maros Megyei Tanács az 5899/07.04.2017. sz. átiratával, közölte, hogy tudomásul vette az 

Egészségügyi Minisztérium kezdeményezését és kinyilvánítja minden támogatását és rendelkezésre 

állását az említett tervezet kivitelezéséért. 

Ugyanakkor, megjegyezték, hogy az egész terület, amely a Marosvásárhely municípium, Gheorghe 

Marinescu utca, 50. sz. alatti ingatlanhoz tartozik, be van írva a 95396/N/Tîrgu Mureş 

telekkönyvbe, amelyben működnek a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház, 

SMURD, a Marosvásárhelyi vér transzfúziós Regionális Központ, per tárgyát alkotja – telekkönyv 

kiigazítás, a 2619/320/2014. sz. aktában, amely a Maros Megyei Törvényszék tárgyalási 

napirendjén van, Marosvásárhely Municípiummal szemben, be van jegyezve a telekkönyvbe a C6 

alatt. 

Az Egészségügyi Minisztérium – Pályázat Irányítási Egysége az Egészségügyi Ágazat Reformjára 

vonatkozóan, II. Szakasz – UMP APL 2, a 23241/18.04.2017. sz. átiratával, amelyet a Maros 

Megyei Tanácsnál a 7974/19.04.2017. sz. alatt iktattak, a tudomásunkra hozza, hogy a beruházást 
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két lépésben fogják megvalósítani, azaz: A felmérési és tervezési szolgálatok leszerződtetése és Az 

építkezési munkálatok leszerződtetése. 

A beszerzési eljárást az Egészségügyi Minisztérium keretében működő Pályázat Irányítási Egység 

fogja lebonyolítani, a beruházás törvényes keretének a biztosításához szükség van a beruházás 

kivitelezésének az egyezményére. 

A fennebb leírtak értelmében, a terület tulajdonosának a beleegyezését kérvényezik, az „Új épület a 

Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház területén, amely magába fogja foglalni az 

érzéstelenítő és intenzív kezelési részleget, a műtőt és az égési sérültek központját” beruházás 

megvalósításához. 

A bemutatottakkal szemben, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

IGAZGATÓ  

Alin Mărginean

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Marcela Moldovan, tanácsadó 
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