
  
 

  

 

 
Nr.                /              2022 

 
Către  
 
Ministerul Finanțelor 
 
Ministerul Sănătății 
Direcția Achiziții, patrimoniu și IT 
 
Institutul Național de Hematologie Transfuzională București 
 
 
Având în vedere că ne - a fost semnalat de către Centrul de Transfuzie Sanguină 
Harghita faptul că imobilul în care își desfășoară activitatea și care este situat în 
Municipiul Miercurea Ciuc, str. Aleea Avântului nr. 1, județul Harghita, înscris în CF nr. 
51514 UAT Miercurea Ciuc, este evidențiată și ca domeniul public al Statului, dorim să 
vă informăm asupra următoarelor: 
 

- Ministerul Sănătății și Familiei, Direcția Management - Salarizare și Structuri 
Unități Sanitare prin adresa nr. XI/A/8794/25.02.2003 a înștiințat Instituția 
Națională de Hematologie Transfuzională București că centrele de transfuzie 
sanguină care nu funcționează în clădiri proprii se trec la consiliile județene sau 
consiliile locale, după caz, în funcție de teritoriul unde își desfășoară activitatea. 

- imobilul în cauză, pe baza adresei nr. 16427/2008 formulat de către Centrul de 
Transfuzie Sanguină Miercurea Ciuc, a fost inclus în domeniul public al Județului 
Harghita prin Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 239/2008 în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței Guvernului nr. 
70/2002, privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și 
local, cu modificările și completările ulterioare. 

- prin Hotărârea Guvernului nr. 1351/2001 privind atestarea domeniului public al 
județului Harghita, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul 
Harghita modificat și completat prin Hotărârea Guvernului nr. 533/2011 pentru 
modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.351/2001 ( 
copia cărui act vă transmitem alăturat), a fost atestat pe poziția nr. 84 și de către 
Guvernul României apartenența acestui imobil ca domeniu public al județului 
Harghita. 



  
 

  

 
 
 
 

- în urma acestor hotărâri, imobilul situat în Municipiul Miercurea Ciuc, str. Aleea 
Avântului nr. 1, județul Harghita, a fost intabulat și înscris în CF nr. 51514 UAT 
Miercurea Ciuc ca fiind proprietatea publică a județului Harghita și în 
administrarea Centrului de Transfuzie Sanguină Harghita. 

- dreptul de administrare a Centrului de Transfuzie Sanguină Harghita a fost notat 
în CF nr. 51514 în baza Contractului de administrare nr. 1485/34/2009, care a fost 
încheiat între părțile Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și Centrului 
de Transfuzie Sanguină Harghita. 

 
Luând în considerare cele de mai sus vă rugăm să modificați Anexa nr. 15 la Hotărârea 
Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, prin scoaterea din 
Lista de inventar al imobilului situat în Municipiul Miercurea Ciuc, str. Aleea Avântului 
nr. 1, județul Harghita, identificat cu nr. MF 39205. 
 
 
Miercurea Ciuc, 02.02.2022 
 
 
 

Birta Antal Bara Lenke 
director general consilier 
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