
Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro        1/1 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2021. január 28.-i 

4. számú HATÁROZAT 

A Dicsőszentmárton municípium, Victor Babeș utca 2 sz. ingatlanban található, fogorvosi rendelői 

rendeltetésű, 26 nm-es felületű helyiségre vonatkozó egyes intézkedéseknek a meghatározásáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének az 1856/22.01.2021. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóság – Vagyonkezelési, Közszolgáltatási és Vállaltirányítási Osztálynak a szakjelentését, a 

Jogügyi Osztálynak a jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a 2397/04.03.2005. sz. koncesszióba adási szerződésnek a lejártára, illetve a 

Dicsőszentmárton-i ”Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház 20359/21.12.2020. sz. 

átiratára, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 35.071/23.12.2020. sz. alatt iktattak, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Polgári törvénykönyvre vonatkozó 

287/2009. sz. Törvény 863. cikkely „e” betű és 867-868. cikkely, valamint a Közigazgatási 

törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 297. és 299. cikkely, előírásai 

szerint, 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely 

(1) bekezdés „c” betű, alátámasztva a 287. cikkellyel és a 182. cikkely (1) bekezdés előírásainak 

alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, a Dicsőszentmárton municípium, Victor Babeș utca 2 sz. ingatlanban 

található, fogorvosi rendelői rendeltetésű, 26 nm-es felületű helyiségnek az átutalását, Maros 

Megye magántulajdonából, Maros Megye köztulajdonába. 

2. cikkely (1) Jóváhagyja, az 1. cikkelyben említett helyiségnek az átadását ügyintézésre a 

Dicsőszentmárton-i ”Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház részére, az egészségügyi 

közegységnek a sajátos orvosi tevékenységeinek a lebonyolításának az érdekébe. 

(2) Az 1. cikkelyben említett helyiség átadása-átvétele, az érdekelt felek között megkötött átadási-

átvételi jegyzőkönyv alapján történik, a jelen határozat érvénybe lépésétől 30 napos határidőn belül. 

3. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Gazdasági 

Igazgatóságával és a Dicsőszentmárton-i ”Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórháznak, 

amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 
 

   

1856/22.01.2021 sz. 

X/D/1 akta 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Dicsőszentmárton municípium, Victor Babeș utca 2 sz. ingatlanban található, fogorvosi rendelői 

rendeltetésű, 26 nm-es felületű helyiségre vonatkozó egyes intézkedéseknek a meghatározásáról 

 

 

A Dicsőszentmárton municípium, Victor Babeș utca 2 sz. alatti ingatlan, Maros Megye 

köztulajdonának a 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, illetve a 

Dicsőszentmárton-i ”Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház ügyintézésére bízták. 

Románia Kormányának a 884/2004. sz. Határozatával, szabályozták egyes helyiségeknek a 

koncesszióba adását, orvosi magánrendelő rendeltetéssel, amelyeket a 124/1998. sz. 

Kormányrendelet alapján hoztak létre, gyakorlatilag meghatározva egy kedvezményt azoknak az 

orvosoknak a részére, akik a magán praxis mellett döntöttek, mint szabad foglalkozás mellett. 

Alkalmazva a fennebb említett előírásokat, a Maros Megyei Tanács átutalta a megye 

köztulajdonából a magántulajdonába, a Dicsőszentmárton municípium, Victor Babeș utca 2 sz. 

alatti ingatlanban található, fogorvosi rendelői rendeltetésű helyiséget és megkötötte a 

2397/04.03.2005. sz. koncesszióba adási szerződést, az arra jogosult személlyel. 

A 32692/07.12.2020. sz. átirattal a Maros Megyei Tanács értesítette, Dr. Roșa Ioan Magán Orvosi 

Rendelőt (CMI), a Dicsőszentmárton municípium, Victor Babeș utca 2 sz. alatti ingatlanban 

található, helyiségnek a felszabadításával kapcsolatba, amely a 2397/04.03.2005. sz. koncesszióba 

adási szerződés tárgyát képezi, amelyben magán fogorvosi rendelő működik, mivel elérte a 

határidőt. 

Figyelembe véve a fennebbieket, a Maros Megyei Tanács Elnökének a rendeletével, egy bizottságot 

hoztak létre, az illető helyiségnek az átvételére, a 34718/21.12.2020. sz. átadási – átvételi 

jegyzőkönyvvel pedig, a helyiséget, amely a fennebb említett szerződés tárgyát képezte, át lett véve, 

ezzel szabaddá válva. 

A Dicsőszentmárton-i ”Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház, a 20359/2020. sz. átirattal, 

amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 35071/2020. sz. alatt iktattak, kéri a 2397/04.03.2005. sz. 

koncesszióba adási szerződés tárgyát képező helyiséget, amelyre szüksége van az egészségügyi 

egységnek, a megfelelő működésének az érdekébe. 

A bemutatottak értelmébe, szükség van a 26 nm felületű, magán fogorvosi rendelői rendeltetésű, a 

Dicsőszentmárton municípium, Victor Babeș utca 2 sz. alatti ingatlanban található helyiségnek az 

átutalására a megye magántulajdonából, Maros megye köztulajdonába, valamint az illető 
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helyiségnek az ügykezelési jogának, a Dicsőszentmárton-i ”Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi 

Kórházra való bízását. 

Figyelembe véve a bemutatottakat, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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