
 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.150 
din 30 septembrie 2020 

privind acordul pentru realizarea investiției „Mărire grad de siguranță 20kV în zona 
Spitalului Clinic Județean Mureș, str. Gheorghe Marinescu” de către Societatea de 

Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. 

 

Consiliul Județean Mureș, 

Văzând referatul de aprobare nr.25536/24.09.2020 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.7300-80316/2020 a Societății de Distribuție a Energiei 

Electrice Transilvania Sud S.A., înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr. 

23965/2020, adresa nr.13423/2020 a Spitalului Clinic Județean Mureș, înregistrată la 

Consiliul Județean Mureș sub nr. 24051/2020, precum și Certificatul de urbanism 

nr.912 din 03 iulie 2020 emis de Primarul 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 lit. „b”,  

precum și ale art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ 

hotărăște: 

Art.1. Se încuviințează realizarea de către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice 

Transilvania Sud S.A. a investiției „Mărire grad de siguranță 20kV în zona Spitalului Clinic 

Județean Mureș, str. Gheorghe Marinescu”, 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, Societății de 

Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. și Spitalului Clinic Județean Mureș, 

care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

PREȘEDINTE  
Péter Ferenc 

Contrasemnează 

SECRETAR GENERAL 
Paul Cosma 

 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot127_2011.htm#exp
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Nr.25536/24.09.2020 

Dosar  X/D/1 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind acordul pentru realizarea investiției „Mărire grad de siguranță 20kV în zona 

Spitalului Clinic Județean Mureș str. Gheorghe Marinescu” de către Societatea de 

Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A 

 

 

Imobilele în care îşi desfăşoară activitatea Spitalul Clinic Judeţean 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 Mureş are în administrare şi imobilele situate în municipiul Târgu 

Mureş, str. Gheorghe Marinescu – imobile în care își desfășoară activitatea secții ale 

spitalului. 

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A prin adresa nr.7300-

80316/2020  înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.23965/2020, solicită acordul 

autorității publice județene, care exercită în numele Județului Mureș, dreptul de 

proprietate publică asupra imobilelor cu destinație sanitară situate în municipiul Târgu 

Mureş, str. Gheorghe Marinescu, pentru realizarea investiției „Mărire grad de siguranță 

20kV în zona Spitalului Clinic Județean Mureș str. Gheorghe Marinescu”, sens în care ne-a 

transmis Certificatul de urbanism nr.912/03.07.2020. 

Spitalul Clinic Județean Mureș prin adresa nr.13423/2020, înregistrată la Consiliul Județean 

Mureș sub nr.24051/2020, în calitate de administrator al imobilelor cu destinație sanitară 

situate în municipiul Târgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu, își exprimă acordul pentru 

realizarea investiției „Mărire grad de siguranță 20kV în zona Spitalului Clinic Județean 

Mureș str. Gheorghe Marinescu”. 

În conformitate cu Certificatul de urbanism nr.912/03.07.2020, este necesar acordul 

proprietarului pentru executarea lucrărilor în vederea realizării investiției, însă acesta nu 

constituie act de autorizare a executării lucrărilor, beneficiarul fiind dator să obțină 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.25587/24.09.2020 

Dosar  X/D/1 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind acordul pentru realizarea investiției „Mărire grad de siguranță 

20kV în zona Spitalului Clinic Județean Mureș str. Gheorghe Marinescu” de 

către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A 

 

Imobilele în care îşi desfăşoară activitatea Spitalul Clinic Judeţean 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 Mureş are în administrare şi imobilele situate în municipiul Târgu 

Mureş, str. Gheorghe Marinescu – imobile în care își desfășoară activitatea secții ale 

spitalului. 

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A prin adresa nr.7300-

80316/2020  înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.23965/2020, , solicită acordul 

autorității publice județene, care exercită în numele Județului Mureș, dreptul de 

proprietate publică asupra imobilelor cu destinație sanitară situate în municipiul Târgu 

Mureş, str. Gheorghe Marinescu, pentru realizarea investiției „Mărire grad de siguranță 

20kV în zona Spitalului Clinic Județean Mureș str. Gheorghe Marinescu”, sens în care ne-a 

transmis Certificatul de urbanism nr.912/03.07.2020. 

Spitalul Clinic Județean Mureș prin adresa nr.13423/2020, înregistrată la Consiliul 

Județean Mureș sub nr.24051/2020, în calitate de administrator al imobilelor cu destinație 

sanitară situate în municipiul Târgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu, își exprimă acordul 

pentru realizarea investiției „Mărire grad de siguranță 20kV în zona Spitalului Clinic 

Județean Mureș str. Gheorghe Marinescu”. 

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A, a demarat procedurile 

necesare pentru realizarea lucrărilor menționate în certificatul de urbanism, sens în care 

a întocmit proiectul nr.120/2020. 

Proiectul în memoriul tehnic pentru realizarea investiției „Mărire grad de siguranță 20kV 

în zona Spitalului Clinic Județean Mureș str. Gheorghe Marinescu” de către Societatea de 

Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A,  prezintă următoarele: 

Situația energetică a rețelelor de distribuție din zonă 

PTz64 Târgu Mureș este realizat în construcție zidită (nr. inventar post de transformare - 

352210, număr de inventar clădire 103390), cu 4 încăperi: 1 cameră MT, 1 cameră JT, 2 

boxe trafo. PTz64 este încadrat pe Distribuitorul 20kV CORNIȘA din Stația de Transformare 

110/20kV BARAJ, între PA2 - PT65 (CLINICI). 

PTZ are an PIF 1977 și este echipat cu celule metalice tip Băilești: 2 celule de linie (o 

celulă cu întrerupător, o celulă cu separator), 2 celule trafo cu siguranțe, 2 unități trafo 

20/0,4kV – 630kVA și 2 TDRI 0,4kV. 

Ultima reparație a postului de transformare a avut loc în anul 1990 cand au fost înlocuite 

celulele de medie tensiune și TDRI. 



 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   2/4 
 

 

 

 

 

În ultimii ani unitățile medicale din zonă au solicitat creșterea puterii absorbite fie prin 

apariția de unități noi (buncăr de radiologie cu o putere absorbita de 250kW, construit în 

anul 2019), fie prin retehnologizarea secțiilor medicale și instalarea de echipamente noi 

cu puteri absorbite mai mari. De asemenea, echipamentele noi sunt mai pretențioase în 

ceea ce privește calitatea energiei electrice. 

În anii 2019  și 2020 au apărut defecțiuni datorate uzurii echipamentelor de distribuție, 

respectiv deteriorarea DITA aferentă trafo 1, spargerea izolatorilor separatorului de jt 

aferent trafo 1, defectarea DITA trafo 2,  deteriorarea cablurilor 20 kV trafo 1 si trafo 2. 

PT64 alimentează cu energie electrică la 0,4kV 24 de utilizatori noncasnici din care 9 

locuri de consum aparținând Spitalului Clinic Județean Târgu Mureș cu o putere totala 

aprobata de 773 kW,  consumatori de importanță vitală: Secțiile Chirurgie, Oncologie, 

Computer Tomograf, Pneumologie, ORL, Cobaltoterapie precum și consum casnic din zona 

Str. Gheorghe Marinescu Târgu Mureș (2 circuite) - 96 de consumatori și rețeaua de 

iluminat public din zona.  

PT64 prezintă următoarele deficiențe: 

- dificultăți în aprovizionarea cu piese de schimb; 

- existența protecțiilor cu performanțe reduse; 

- instalațiile existente prezintă pericol de accidente la manevre: lipsă iluminat, instalație 

legare la pământ deteriorată pe alocuri, dulapuri JT cu uzură fizică pronunțată; 

Datorită faptului că instalațiile existente nu mai corespund cerințelor tehnice și legale în 

vigoare, privind asigurarea parametrilor nominali și calitativi ai energiei electrice în 

conformitate cu prevederile Codului tehnic și Standardului de performanță al rețelelor 

electrice de distribuție , este necesară aducerea instalațiilor uzate fizic și moral la un 

nivel tehnic corespunzător cerințelor tehnice în vigoare, îmbunătățirea măsurilor de 

securitate și protecție în instalații și asigurarea parametrilor calitativi ai energiei 

electrice, în conformitate cu prevederile Codului Tehnic al rețelelor de distribuție și a 

Standardului de performanță a rețelelor de distribuție. 

Descrierea funcțională și tehnologică a investiției 

Datorită faptului că RED 20kV existente în zona Spitalului Clinic Județean Mureș (zona Str. 

Gh. Marinescu) sunt necorespunzătoare și nu se pot asigura parametrii ‚Standardului de 

performață pentru serviciul de distribuție a energiei electrice’ privind numărul de 

întreruperi înregistrate consumatorilor din mediul urban, reședință de județ, este 

necesară modernizarea postului de transformare PTz64 Tg. Mureș, și realizarea unei bucle 

pe 20kV între Distribuitorul 20kV Cornișa și Distribuitorul 20kV Republicii printr-o LES 20kV 

proiectată. 

1) Modernizare PTz64 prin înlocuirea echipamentului MT și JT existent. 

Se vor realiza următoarele lucrări: 

- demontare echipamente 20kV, TDRI-uri, coloane trafo, trafo 20/0,4kV 

- montare celule 20kV (3 celule linie cu întrerupător și protecții digitale, 2 celule trafo cu 

întrerupător și protecții digitale); 
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- montare transformatoare 20/0,4kV – 1000kVA; 

- montare coloane trafo; 

- montare TDRI-uri, cu analizor de tensiune pe bara JT, contor electronic trifazat pentru 

măsură generală (existent) și relegare/reorganizare circuite 0,4kV existente în noile TDRI; 

- montare dulap servicii interne și dulap UCMT și realizare integrare în SAD al SDEE 

Transilvania Sud; 

- montare indicatoare avertizoare de securitate pe ușile de acces, conform prevederilor 

IPSSM-2019. 

Noile celulele MT vor fi modulare, cu echipament de comutaţie în SF6 pentru separatoare 

şi în vid pentru întrerupătoare, echipate cu protecții digitale, telecomandate și integrate 

în SAD PA-PT (motor de acţionare cu tensiunea operativă 24V c.c.), indicatoare de 

prezenţă tensiune cu contacte auxiliare). 

Pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor pe perioada execuției lucrărilor 

de modernizare, se vor prevedea lucrări de provizorat: realimentarea trafo 20/0,4kV pe 

perioada montării noilor celule 20kV prin folosirea de anvelope PT mobile  existente la SR 

Mureș; 

2) În vederea realizării unei bucle a Distribuitorului 20kV Cornișa cu Distribuitorul 20kV 

Republicii se vor realiza următoarele: 

2.1 Se va realiza LES 20kV proiectată între PTz64 și PTz195, în lungime de aprox. 860m 

(Lp=840m), realizată cu cabluri monofilare din aluminiu cu tensiunea nominală 20kV, cu 

secţiunea pe fază 150mmp. LES 20kV va avea traseul de la PTz64 prin curtea Spitalului 

Clinic Județean Mureș, Str. Aleea Cornișa, Str. Victor Babeș, Str. Nicolae Grigorescu până 

la PTz195. 

Cablurile 20kV vor avea izolaţie din polietilenă reticulată (XLPE), cu protecţie 

longitudinală şi transversală la pătrunderea apei şi manta de protecţie din PE. Cablurile 

20kV proiectate (de tip A2XS(FL)2Y ) se vor poza în treflă, în profile tipizate „m” și „T”, 

conform planurilor de situație. La traversări carosabile, cablurile vor fi protejate în tub 

PVC. Traseul LEA 20kV a fost ales cu precădere în zonă verde sau trotuare, cu evitarea 

traversărilor carosabile deschise. 

La schimbarea direcţiei traseului LES 20kV, precum și la intersecțiile speciale de pe 

traseu, se vor plasa markeri electronici pentru identificarea ulterioară a traseului de 

cabluri. 

2.2 Pentru racordarea LES 20kV proiectată la conexiunea de 20kV a PTz195, este necesară 

modernizarea acestuia prin înlocuirea echipamentului MT și JT existent. 

Se vor realiza următoarele lucrări: 

- demontare echipamente 20kV, TDRI, coloane trafo; 

- montare celule 20kV (1 celulă de linie cu separator de sarcină, 1 celulă linie cu 

întrerupător și protecții digitale, 1 celulă trafo cu siguranțe); 

- relegare transformator 20/0,4kV – 250kVA existent; 

- montare coloane trafo; 
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- montare TDRI, cu analizor de tensiune pe bara JT, contor electronic trifazat pentru 

măsură generală (existent) și relegare/reorganizare circuite 0,4kV existente în noul TDRI; 

- montare dulap servicii interne și dulap UCMT și realizare integrare în SAD al SDEE 

Transilvania Sud; 

- montare indicatoare avertizoare de securitate pe ușile de acces, conform prevederilor 

IPSSM-2019. 

Lucrări propuse a se realiza pe teren proprietatea Consiliului Județean Mureș 

Pozare LES 20kV pe traseul dintre postul de transformare existent PT64 și limita de 

proprietate din zona Str. Aleea Cornișa. Lungimea traseului de cabluri 20kV din incinta 

terenului Spitalului Clinic Județean Mureș este de 175m. 

Cablul se va poza parțial prin canalizația de cabluri existentă din zona Clinicii de 

Oncologie și parțial prin canalizație de cabluri nouă (L=57m), cu realizarea a 2 cămine 

carosabile în zonele de schimbare direcție. 

În conformitate cu Certificatul de urbanism nr.912/03.07.2020, este necesar acordul 

proprietarilor afectați de traseul propus al rețelei tehnico-edilitare publice exprimat în 

formă autentică, pentru realizarea investiției, însă acesta nu constituie act de autorizare 

a executării lucrărilor, beneficiarul fiind dator să obțină toate avizele, acordurile și 

autorizațiile necesare, potrivit legii. 

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

realizarea investiției „Mărire grad de siguranță 20kV în zona Spitalului Clinic Județean 

Mureș str. Gheorghe Marinescu” de către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice 

Transilvania Sud S.A. 

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  

la proiectul de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției „Mărire 

grad de siguranță 20kV în zona Spitalului Clinic Județean Mureș, str. Gheorghe 

Marinescu” de către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania 

Sud S.A. 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

referatul de aprobare nr.25536/24.09.2020 şi în considerarea celor reținute în raportul 

de specialitate nr.25587/24.09.2020 al Direcției economice, Compartiment 

patrimoniu, servicii publice și guvernanță corporativă, 

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 legislaţiei primare şi secundare în aplicarea 

căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente 

activităţii autorităţii deliberative şi 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 și următoarele din Codul civil 

referitoare la proprietatea publică, ale Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările și completările ulterioare, art.173 

alin.(1) lit. „c", art.287, precum și cele ale art.300 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.  

Imobilele în care își desfășoară activitatea Spitalul Clinic Județean Mureș, sunt situate  

în municipiul Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, aflate în proprietatea publică a 

Județului Mureș și în administrarea Spitalului Clinic Județean Mureș, conform Anexei la 

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34 din 08.04.2003.  

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. prin adresa 

nr.7300-80316/08.09.2020, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub 

nr.23965/08.09.2020, solicită acordul autorității publice județene, care exercită în 

numele Județului Mureș dreptul de proprietate publică asupra imobilelor cu destinație 

sanitară, situate în municipiul Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu pentru realizarea 

investiției „Mărire grad de siguranță 20kV în zona Spitalului Clinic Județean Mureș, str. 

Gheorghe Marinescu”, sens în care ne-a transmis Certificatul de Urbanism 

nr.912/03.07.2020. 

De asemenea, în calitate de administrator al imobilelor cu destinație sanitară - 

Spitalul Clinic Județean Mureș prin adresa nr.13423/08.09.2020, înregistrată la 

Nr.25621/24.09.2020 

Dosar. IX/B/1 
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Consiliul Județean Mureș sub nr.24051/09.09.2020, și-a exprimat acordul pentru 

realizarea investiției de către societatea de distribuție a energiei electrice. 

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.  

De asemenea, 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 poate dispune asupra bunurilor aflate 

în proprietate.  

În considerarea dispozițiilor art.287 din Codul administrativ, Consiliul Județean Mureș 

exercită în numele unității administrativ-teritoriale - Județul Mureș, dreptul de 

proprietate asupra bunurilor din domeniul public al 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 proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 

art.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, opinăm că proiectul de hotărâre privind acordul 

pentru realizarea investiției „Mărire grad de siguranță 20kV în zona Spitalului Clinic 

Județean Mureș, str. Gheorghe Marinescu” de către Societatea de Distribuție a 

Energiei Electrice Transilvania Sud S.A., îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi 

supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş, ulterior avizării de 

către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ.  

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Szoverfi Gabriella /2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas –Şef Serviciu 
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