
 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   1/1 
 

 

                  

                

              HOTĂRÂREA NR.139 

  din 28 septembrie 2018 

privind stabilirea unor măsuri asupra unui imobil aflat în domeniul public 
al judeţului Mureş şi în administrarea RA ”Aeroportul Transilvania  

Tîrgu Mureş” 
                       

  

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.20038/22.09.2017 prezentată de Direcţia Economică, 
precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Ţinând cont de prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, 
precum şi ale art.869 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 
170/2010 privind darea în administrarea R.A "Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureş" a 
unor imobile ce aparţin domeniului public al judeţului Mureş, precum şi ale Hotărârii 
Consiliului Judeţean Mureş nr.184/2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "RK suprafeţe de mişcare 
şi RESA (inclusiv instalaţii aferente) – faza DALI", 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.c), şi cele ale art.97 alin.(1) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

hotărăşte: 

Art.1.(1) Se retrage dreptul de administrare al R.A "Aeroportul Transilvania - Tîrgu 
Mureş" asupra bunurilor imobile care aparţin domeniului public al judeţului Mureş, 
cuprinse în Anexa nr.1, şi a suprafeţelor de teren afectate de lucrarea „RK suprafeţe 
de mişcare şi RESA (inclusiv instalaţii aferente)- la Aeroportul Transilvania - Tîrgu 
Mureş”, identificate în planurile de situaţie, cuprinse în anexa nr.2, începând cu data 
de 04.10.2017. 

(2) Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art.1 se va face pe bază de Proces-
verbal de predare-preluare, încheiat între R.A "Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureş 
în calitate de predător şi Consiliul Judeţean Mureş, în calitate de primitor, în termen 
de 3 zile de la data retragerii dreptului de administrare. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice şi 
Direcţiei Juridice și Administrație Publică din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi R.A 
"Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureş", care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 
 
 
PREŞEDINTE                                                                           Contrasemnează                                                               
Péter Ferenc                                                                                   SECRETAR 
                                                                                                                                                  Paul Cosma 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2008/hot110_2008.htm#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2010/anexa_hot170_2010.doc
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Nr.20038/22.09.2017 
Dosar  VII/D/1 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 privind stabilirea unor măsuri asupra unui imobil aflat în domeniul public al judeţului 
Mureş şi în administrarea RA ”Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureş” 

 

RA "Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureş" este regie autonomă cu specific deosebit sub 
autoritatea Consiliului Judeţean Mureş în conformitate cu Hotărârea Guvernului 
nr.398/1997 care reglementează trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub 
autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor judeţene. 

Bunurile imobile în care îşi desfăşoară activitatea Regia, au fost inventariate în domeniul 
public al judeţului Mureş, iar prin Hotărârea nr.42/2001 Consiliului Judeţean şi-a însuşit 
inventarul acestor bunuri. 

Ulterior, ca urmare a modificărilor apărute prin achiziţionarea unor terenuri şi realizarea 
unor investiţii, prin Hotărârea nr.169/2010, Consiliului Judeţean şi-a însuşit inventarul 
actualizat al imobilelor aflate în perimetrul aeroportului, transmiţând dreptul de 
administrare asupra acestora regiei aeroportuare prin Hotărârea nr.170/2010. 

Astfel, întreaga infrastructură de transport aerian şi terenul aferent acesteia au fost date 
în administrarea regiei în vederea realizării serviciului public de deservire la sol al 
aeronavelor. 

Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş s-a dat în exploatare în anul 1969, având o lungime a 
pistei de decolare–aterizare de 1350 m, iar în anul 1978 pista s-a prelungit la 2000 m. 

La acest moment, pista de decolare-aterizare este într-o stare avansată de degradare, 
necesitând lucrări de reaparaţii. 

În vederea efectuării lucrărilor de reparaţii capitale, Aeroportul, a încheiat contractul de 
prestări servicii nr.23/06.06.2016 cu S.C Search Corporation S.R.L Bucureşti pentru 
întocmirea „Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) şi Proiect Tehnic 
„RK suprafeţe de mişcare şi RESA (inclusiv instalaţii aferente)”. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.184/23.11.2016 a fost aprobată documentaţia 
tehnico-economică şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei în valoare de 77.452.884 
lei cu TVA inclus, conform devizului general.  

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.31/30.03.2017 privind aprobarea bugetului 
general al Judeţului Mureş pentru anul 2017, anexa 7, capitol bugetar 84, poziția 1, au fost 
aprobate fondurile necesare pentru execuția lucrării ”RK suprafeţe de mişcare şi RESA 
(inclusiv instalaţii aferente)” la Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş. 

În data de 19.09.2017 a fost semnat contractul de execuţie a lucrărilor cu Asocierea S.C 
Porr Construct SRL (lider) şi S.C Geiger Transilvania S.R.L, durata de execuție a 
contractului fiind de 108 zile. 

Lucrările propuse în documentația tehnică pentru execuţie sunt: 

- reparaţia pistei de decolare-aterizare de 2000 m lungime şi 45 m lăţime şi a 
acostamentelor aferente; 
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- refacerea căii de rulare Bravo de 131m lungime şi 23m lăţime; 

- racordarea căii de rulare Alfa, existentă, la pistă pe o lungime de 25m; 

- refacerea platformei de îmbarcare-debarcare APRON 1 de 170 m lungime şi 83 m lăţime; 

- refacere drum platformă lungime 170 m şi lăţime 7,0 m; 

- lucrări de canalizare pluvială realizate în incinta aeroportului; 

- separator de hidrocarburi Q n= 400 l/s și debit total Q total=1300l/s; 

- lucrări de balizaj şi instalaţii electrice specifice activităţii aeroportuare, grup electrogen 
nou 400 kVa; 

- lucrări de terasamente aferente zonelor de siguranţă laterale şi a zonelor de oprire de 
siguranţă de la capetele pistei de decolare-aterizare (RESA); 

- lucrări de marcare a suprafeţelor de mişcare aeroportuare. 

În anexa 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.184/2016 s-a prevăzut retragerea 
dreptului de administrare asupra elementelor de infrastructură asupra cărora se intervine. 

Ţinând cont de cele de mai sus prezentate, propunem, retragerea dreptul de administrare 
al RA „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş” asupra bunurilor imobile care aparţin 
domeniului public al judeţului Mureş, cuprinse în Anexa nr.1, şi a suprafeţelor de teren 
necesare lucrărilor „RK suprafeţe de mişcare şi RESA (inclusiv instalaţii aferente)” 
identificate în planul de situaţie, cuprins în anexa nr.2, până la finalizarea lucrărilor, 
conform proiectului de hotărâre alăturat. 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc                                                                               

 
                                                       DIRECŢIA ECONOMICĂ: Alin Mărginean, Director executiv 
                                                       DIRECŢIA THNICĂ : Márton Katalin, Director executiv 
                                                       DIRECŢIA JURIDICĂ : Genica Nemeş, Director executiv 
                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Întocmit: Marcela Moldovan, Mikloş Kinga, Kakasi Andras, consilier 

                                       Verificat : Carmen Pătran, şef serviciu 

                                                        Adriana Farkas , şef serviciu 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2010/anexa_hot170_2010.doc
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