
 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.89 

din 26 iunie 2014 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 
nr.104/2013 privind acordul de amplasare a unui pilon pentru un senzor 

meteorologic pe terenul ce aparţine domeniului public al judeţului Mureş, 
administrat de R.A "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş" 

 
 
Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.10.488/19.06.2014 prezentată de Direcţia 

Economică, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adresa nr.     

3432/2014 a R.A "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş", precum şi adresa 

nr.1003/2014 a Administraţiei Române a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA) - 

Direcţia Serviciilor de Navigaţie Aeriană Tîrgu Mureş (DSNA). 

Ţinând cont de prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, 

precum şi ale art.867 -868 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul dispoziţiilor articolului 91, alin.(1) lit. c precum şi cele ale art. 97 alin. 

(1), din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.I. Hotărârea Consiliului Judeţean nr.104/2013 privind acordul de amplasare a 

unui pilon pentru un senzor meteorologic pe terenul ce aparţine domeniului public al 

judeţului Mureş, administrat de R.A "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş," se 

modifică şi se completează după cum urmează:  

1. La art.1, alin.(1) se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„Art.1.(1) Se aprobă amplasarea de către Administraţia Română a Serviciilor de 

Trafic Aerian (ROMATSA) - Direcţia Serviciilor de Navigaţie Aeriană Tîrgu Mureş 

(DSNA), în vecinătatea pragului 25 al pistei de aterizare - decolare a "Aeroportului 

Transilvania Tîrgu Mureş", respectiv la 100 m vest faţă de acest prag şi la 156 m nord 

faţă de axul pistei, a unui pilon cu înălţimea de 10 m, pe fundaţie de beton cu 

suprafaţa de 6 mp, balizat corespunzător, pentru un senzor meteorologic” 

2. La art.1, după alin.(1) se introduc două aliniate noi, (2) şi (3) cu următorul 

conţinut: 

„(2) În sensul dispoziţiilor alin.(1), terenul necesar amplasării obiectivului, în 

suprafaţă totală de 6 mp, se dă în administrarea Administraţiei Române a Serviciilor 

de Trafic Aerian (ROMATSA) - Direcţia Serviciilor de Navigaţie Aeriană Tîrgu Mureş 

(DSNA).”  

 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/hot104_2013.htm#exp


 

 

 

 

 

„(3) Cu data adoptării prezentei hotărâri se retrage dreptul de administrare al R.A 

"Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş" asupra terenului în suprafaţă de 6 mp pe care 

se amplasează senzorul meteorologic, identificat în planul din anexa la hotărâre.” 

3. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

Art.II. Predarea – preluarea terenului menţiont la art.1 se face pe bază de protocol 

între părţile interesate. 

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean 

Mureş, R.A "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş" şi Administraţiei Române a 

Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA) - Direcţia Serviciilor de Navigaţie Aeriană 

Tîrgu Mureş (DSNA) care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 

 

PREŞEDINTE                                                                           Contrasemnează                                  

Ciprian Dobre                                                                               SECRETAR 

                                                                                                   Paul Cosma 
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Nr. 10.488/19.06.2014 

Dosar  VI/D/1 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 
nr.104/2013 privind acordul de amplasare a unui pilon pentru un senzor 

meteorologic pe terenul ce aparţine domeniului public al judeţului Mureş, 
administrat de R.A "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş" 

 

Imobilul - clădiri şi terenuri în care îşi desfăşoară activitatea R.A. "Aeroportul Transilvania 
Tîrgu Mureş", aparţin domeniului public al judeţului Mureş şi sunt administrate de regie. 
 
Prin Hotărârea nr.104/2013 autoritatea publică judeţeană a aprobat amplasarea în 
vecinătatea pragului 25 al pistei de aterizare - decolare a "Aeroportului Transilvania Tîrgu 
Mureş", respectiv la 120 m sud faţă de axul pistei şi la 200 m est faţă de acest prag, a unui 
pilon cu înălţimea de 10 m, pe fundaţie de beton cu suprafaţa de 4 mp, balizat 
corespunzător, pentru un senzor meteorologic. 
 
Prin adresa nr.3432/2014, Regia ne informează că Administraţia Română a Serviciilor de 
Trafic Aerian (ROMATSA Bucureşti), prin Direcţia Serviciilor de Navigaţie Aeriană Tîrgu 
Mureş (DSNA), solicită modificarea Hotărârii nr.104/2013, în sensul amplasarii senzorului 
de vânt în vecinătatea pragului 25 al pistei de aterizare - decolare a "Aeroportului 
Transilvania Tîrgu Mureş", la 100 m vest faţă de acest prag şi la 156 m nord faţă de axul 
pistei, pe un pilon cu înălţimea de 10 m, a cărui fundaţie de beton va avea suprafaţa de 6 
mp, balizat corespunzător. 

 
Terenul necesar amplasării obiectivului, în suprafaţă totală de 6 mp, se va da în 
administrarea Administraţiei Române a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA) - Direcţia 
Serviciilor de Navigaţie Aeriană Tîrgu Mureş (DSNA), iar cu data adoptării prezentei 
hotărâri se va retrage dreptul de administrare al R.A "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş" 
asupra terenului în suprafaţă de 6 mp pe care se amplasează senzorul meteorologic, 
identificat în planul din anexa la hotărâre. 

 
Predarea – preluarea terenului menţiont la art.1 se face pe bază de protocol între părţile 
interesate. 
 
Astfel, planul din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.104/2013 se modifică şi se 
înlocuieşte cu planul din anexa la prezenta hotărâre. 
 
Instalaţiile aeroportuare existente în vecinătatea pragului 25 (balizaj axial) nu vor fi 
afectate de lucrările de construcţii montaj care se vor derula. Pentru obţinerea 
autorizaţiei în vederea amplasării acestui obiectiv, în conformitate cu Legea nr.50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, este necesar acordul Consiliului Judeţean Mureş, în calitate de 
proprietar al imobilului pe care se va amplasa obiectivul. 
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Având în vedere faptul că toate cheltuielile ocazionate de achiziţionarea, amplasarea şi 
montarea senzorului meteorologic vor fi suportate de RA ROMATSA, iar beneficiarul 
investiţiei este şi Aeroportul, prin creşterea performanţei activităţii de informare 
meteorologică, propunem aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr.104/2013, în 
sensul celor mai sus menţionate.  
 
Având în vedere cele prezentate supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 
alăturat. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE                                                                       DIRECTOR EXECUTIV 
Ciprian Dobre                                                                               Bartha Iosif 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Marcela Moldovan, consilier 
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