
 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 124 

din 11 septembrie 2014 

pentru modificarea, respectiv, completarea unor acte administrative  

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.14926/4.09.2014 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 şi adresa nr.1181/2014 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.118/2008 privind darea în administrare a unei 
suprafeţe de teren din perimetrul RA "Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureş", către 
"Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian"(ROMATSA), pentru Direcţia Serviciilor 
de Navigaţie Aeriană Tîrgu Mureş (DSNA), 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 darea în administrare a terenului în suprafaţă de 3774 mp din 
perimetrul RA " Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureş ", identificat în C.F. nr.51365  a 
localităţii Ungheni nr. cad./nr.top.51365 către "Administraţia Română a Serviciilor de 
Trafic Aerian"(ROMATSA), pentru Direcţia Serviciilor de Navigaţie Aeriană Tîrgu Mureş 
(DSNA), în vederea instalării şi exploatării sistemului ILS/DME cat.II OACI.” 

Art.II. Hotărârea 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, cu modificările şi 
completările ulterioare, se completează după cum urmează: 

La art.1 după alin.3 se introduce un nou aliniat 4 cu următorul conţinut: 

„(4) Terenul în suprafaţă de 6 mp ce face obiectul alin.(1) - (3) se identifică în C.F. 
nr.50155 a localităţii Ungheni nr.cad./nr.top.50155” 

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. 

  

PREȘEDINTE                          Contrasemnează 

Ciprian Dobre                           SECRETAR         

                                                                                              Paul Cosma                              

                                              

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


 

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

 

 

Nr.14926 /4.09.2014 

Dosar  VI/D/1 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru modificarea, respectiv completarea unor acte administrative  

 

Imobilul - clădiri şi terenuri în care îşi desfăşoară activitatea R.A. "Aeroportul Transilvania 
Tîrgu Mureş", aparţine domeniului public al judeţului Mureş şi este administrat de regie. 
 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.118/2008 privind darea în administrare a unei 
suprafeţe de teren din perimetrul RA " Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureş", către " 
Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian"(ROMATSA), pentru Direcţia Serviciilor 
de Navigaţie Aeriană Tîrgu Mureş (DSNA), s-a aprobat darea în administrare a terenului în 
suprafaţă de 3774 mp din perimetrul RA " Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureş " către " 
Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian"(ROMATSA), pentru Direcţia Serviciilor 
de Navigaţie Aeriană Tîrgu Mureş (DSNA) în vederea instalării şi exploatării sistemului 
ILS/DME cat.II OACI. 

 
Totodată, prin Hotărârea nr.104/2013 autoritatea publică judeţeană a aprobat amplasarea 
unui senzor meteorologic, 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.  
 
Acest act administrativ a fost modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 
nr.89/2014 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", în sensul transmiterii în administrarea Administraţiei Române a 
Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA) - Direcţia Serviciilor de Navigaţie Aeriană Tîrgu 
Mureş (DSNA), a terenului în suprafaţă de 6 mp pe care se amplasează senzorul 
meteorologic. 
 
Prin adresa nr.1181/2014 Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA) - 
Direcţia Serviciilor de Navigaţie Aeriană Tîrgu Mureş (DSNA), solicită numărul C.F-urilor şi 
numerele top, aferente parcelelor de teren care le-au fost date în administrare prin cele 
două acte administrative mai sus menţionate, pentru înscrierea în C.F. a dreptului de 
administrare. 
 
Ţinând cont de această solicitare, propunem, modificarea şi completarea actelor 
administrative în cauză.  
 
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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