
 

În scurt timp vor demara lucrările de reabilitare a  

Aeroportului Internaţional Transilvania Tîrgu-Mureş 

 

Astăzi, 19 septembrie, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, domnul 

Péter Ferenc a semnat contractul pentru reabilitarea capitală a pistei 

Aeroportului din Tîrgu Mureş cu liderul asocierii care a câştigat licitaţia, 

administratorul firmei PORR Construct SRL, domnul Klaus Bleckenwegner.  

 

S-a finalizat un proces lung, Consiliul Judeţean a demarat pregătirea 

procedurii de licitaţie la începutul anului, aceasta a fost publicată în 

sistemul electronic de licitaţii publice la începutul lunii mai iar la miezul 

nopții de 18 septembrie a expirat termenul pentru depunerea 

contestaţiilor. Având în vedere că nici un ofertant nu a contestat rezultatul 

licitaţiei, Consiliul Judeţean Mureş a semnat astăzi contractul cu asocierea 

câştigătoare. 

 

Investiţia va fi executată de către Asocierea PORR Construct SRL și Geiger 

Transilvania SRL, având ca subcontractant şi firma TIAB SA. Valoarea 

contractului este de 53.535.999,28 lei (cu TVA inclus). 

 

Lucrările de reabilitare de la Aeroportul Transilvania Tîrgu-Mureş vizează: 

reparația pistei de decolare-aterizare, refacerea căii de rulare, racordarea 

căii de rulare la pistă, refacerea platformei de îmbarcare –debarcare, 

refacere drum platformă, lucrări de marcare a suprafețelor de mișcare, 

lucrări de canalizare pluvială, lucrări de balizaj și instalații electrice şi 

lucrări de terasamente. 

„Semnarea contractului este rezultatul unui proces de muncă îndelungat. 

Astfel de investiţii mari în valoare de mai multe milioane de euro trebuie 

pregătite minuţios, atât din punct de vedere tehnic şi financiar pentru ca 

să nu avem probleme ulterior. Am făcut eforturi pentru ca procedura de 

licitaţie să fie una clară şi transparentă, şi se pare că am reuşit acest 

lucru, deoarece nici un ofertant nu a depus contestaţie. Toate ofertele au 

fost bune, nici una nu a fost respinsă, dar după analize serioase am ales 

câştigătorul cu care astăzi am semnat contractul. Reabilitarea 

aeroportului este o investiţie foarte importantă pentru judeţul Mureş, şi 

am speranţa că vremea va fi de partea noastră şi astfel vom avea şansa să 



 

finalizăm aceste lucrări cât mai curând”- a declarat preşedintele 

Consiliului Judeţean Mureş, domnul Péter Ferenc.     

 
Lucrările vor trebui efectuate în termen de 108 zile de la data emiterii 

ordinului de începere a lucrării, din care 10 zile pentru mobilizare și 98 de 

zile pentru executarea lucrărilor). 

 

Biroul de Presă al Consiliului Judeţean Mureş 

 


