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2021. április 22.-i 

62. számú HATÁROZAT 

A ”Szívérrendszeri Sebészeti Központ” projektnek a kivitelezéséhez szükséges intézkedések 

elkezdésének és lebonyolításának az egyezményére vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének, a 10383/16.04.2021. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági Igazgatóság – Vagyonkezelési, közszolgálati és vállalatirányítási osztály szakjelentését, 

a Jogügyi szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Marosvásárhely-i Sürgősségi Szívérrendszeri és Transzplantációs Intézet 2185/2021. 

sz. átiratára, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 7549/2021. sz. alatt iktattak, 

Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített, a megyei és helyi érdekű közegészségügyi 

egységek ügyintézésére vonatkozó 70/2002. sz. Kormányrendelet, valamint a Polgári 

törvénykönyvnek a köztulajdonra vonatkozó 858. és az utána következő cikkelyeinek az előírásait,  

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

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

előírásainak alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely (1) Jóváhagyja, a ”Szívérrendszeri Sebészeti Központ” projekt kivitelezésének céljából, a 

szükséges intézkedések elkezdését és lebonyolítását, a Marosvásárhely-i Sürgősségi Szívérrendszeri 

és Transzplantációs Intézet által, a Marosvásárhely, Gheorghe Marinescu utca 50 sz. alatti, Maros 

Megye köztulajdonában levő földterületen, amely a Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai 

Kórházhoz tartozó földterület. 

(2) A projekt keretében keletkezett ingatlan javak, az utólag módosított és kiegészített, a megyei és 

helyi érdekű közegészségügyi egységek ügyintézésére vonatkozó 70/2002. sz. Kormányrendelet 

által szabályozott jogi rendszert követik. 

2. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságával, Terület és 

városrendezési igazgatóságával és Műszaki igazgatóságával, a Marosvásárhely-i Sürgősségi 

Megyei Klinikai Kórházzal és a Marosvásárhely-i Sürgősségi Szívérrendszeri és Transzplantációs 

Intézettel, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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10383/16.04.2021. sz.  

X/D/1 akta 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A ”Szívérrendszeri Sebészeti Központ” projektnek a kivitelezéséhez szükséges intézkedések 

elkezdésének és lebonyolításának az egyezményére vonatkozóan 

 

A Marosvásárhely municípium Gheorghe Marinescu utca 50. sz. alatti ingatlan, a megye 

köztulajdonának része, egyes ingatlanoknak az állam magántulajdonából és az Egészség- és 

Családügyi Minisztérium igazgatása alól a megyék köztulajdonába és az illető megyei tanácsok 

igazgatása alá való átutalására vonatkozó 867/2002. sz. Kormányhatározat alapján. 

A Marosvásárhely-i Sürgősségi Szívérrendszeri és Transzplantációs Intézet, a 2185/2021. sz. 

átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 7549/2021. sz. alatt iktattak, a tudomásunkra hozza a 

tevékenységét, azaz a néhány órástól az időskorú szívérrendszeri betegség miatt szenvedő páciensek 

diagnosztizálása, orvosi, beavatkozásos és sebészeti kezelése, egymástól távol eső részlegek 

keretében történik, amelyek nem engedik meg a kórházon belüli folyamatba való integrálódást, 

nehézségeket okozva a napi tevékenységek kezelésében, az épületeknek a fizikai korlátaik miatt. 

Tekintettel a fennebbiekre, megjegyzik, hogy feltétlenül szükséges egy új F+3E magasság 

rendszerű épületnek a felépítésére, a Marosvásárhely-i Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház mellé, 

valamint egy összeköttetésnek a kiépítésére a két épület között, hogy biztosítani tudják a szükséges 

folyamatokat és forgalmat, az egészségügyi törvényes előírásoknak a betartásával. 

Ugyanakkor, megjegyzik, hogy a javasolt beruházásnak a kivitelezését, be lehetne sorolni, a 

Helyreállítási és rezilienciaépítési mechanizmus keretében, Romániának a visszatérítendő és nem 

visszatérítendő külföldi alapoknak a megpályázásához szükséges, Helyreállítási és rezilienciaépítési 

országos tervnek a kidolgozásának egyes intézkedéseire vonatkozó 155/2020. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet feltételei szerint megvalósítható tervek közé, amelynek értelmében, 

intézkedéseket foganatosítottak, egy az Európai Alapok Minisztériumába megküldött 

szándéklevélben, 2020. augusztus folyamán. 

Figyelembe véve a bemutatottakat, a fennebb említett átirattal, kérik a megyei közhatóságnak a 

beleegyezését, mint a Marosvásárhely, Gheorghe Marinascu utca 50 sz. alatti ingatlanhoz tartozó 

földterületnek a tulajdonosától. 

A fennebbiek szerint, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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