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HOTĂRÂREA NR.117 

din 25 august 2016 
 

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/2001 
privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr. 15623/18.08.2016 prezentată de Direcţia Economică, 
precum şi avizele comisiilor de specialitate, 

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

Ţinând cont de nota internă nr.15114/2016 a Direcţiei Tehnice din cadrul Consiliului 
Judeţean Mureş  

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

hotărăşte: 

Art.I. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/2001 privind însuşirea 
inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum urmează: 

a) La Secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarea poziţie:  

- poziţia nr.254 „Clădire Aerogară-terminale flux intern şi extern-Bloc tehnic”, coloana 
nr.(4) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: ”Terminal flux intern - 
Construcţie P+1E cu fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, acoperiş terasă şi turn de 
control din beton armat, compusă din parter, sală de aşteptare, bar, birouri, grupuri 
sanitare, salon oficial, centrală termică, centrală telefonică;Terminal flux extern - 
Construcţie din cărămidă şi beton armat cu învelitoare parţial din tablă şi acoperiş terasă 
cu închidere din pereţi cortină din tâmplărie de aluminiu şi geam termopan, compusă din 
săli de aşteptare, grupuri sanitare, birouri, magazii, bar, restaurant, bucătărie, centrală 
termică, cameră echipamente, tunel pasageri şi lift”; Extindere şi copertină la nivelul 
parterului; Peron de sosiri/plecări pasageri acoperit cu copertină; Copertină la terasa de la 
etajul I; coloana nr.(6) „Valoare de inventar-lei” care va avea următorul cuprins: 
„10.382.366,16” iar coloana (5) "Anul dobândirii sau dării în folosinţă" va avea următorul 
cuprins: "1968, 2005 şi 2013”. 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice din cadrul 
Consiliului Judeţean Mureş, precum şi Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu 
Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE                                  Contrasemnează 
Péter Ferenc                          SECRETAR 

                                  Paul Cosma  
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Nr. 15623/18.08.2016 
Dosar  VI/D/1 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/2001 
privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu 

modificările şi completările ulterioare 

Inventarul bunurilor din domeniul public al judeţului Mureş, s-a efectuat în baza Legii 
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi a Normelor 
Tehnice de aplicare aprobate prin HGR nr.548/1999, şi a fost însuşit de Consiliul 
Judeţean prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/12 iulie 2001. 

Ulterior, domeniul public judeţean a suferit modificări şi completări care au avut la 
bază hotărâri de consiliu judeţean. 

Luând în considerare prevederile Anexei nr.3 la HG nr.1031/1999 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ - teritoriale, cu modificările 
ulterioare, şi prevederile cap.3 art.13 nr.(3) din Normele Metodologice privind 
reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor 
publice, aprobate prin Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr.3471/2008, între 
Regia Autonomă "Aeroportul Transilvania -Tîrgu Mureş" şi Consiliul Judeţean Mureş s-a 
încheiat un Protocol de predare - preluare a bunurilor care fac parte din domeniul 
public al judeţului Mureş, administrate de R.A " Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş", 
din contabilitatea de bilanţ a regiei în contabilitatea de bilanţ a Consiliului Judeţean.  

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.169/2010 pentru modificarea Anexei la 
HCJ nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu 
modificările şi completările ulterioare, au fost modificate o serie de date, deoarece, a 
fost schimbată denumirea unor bunuri, comasate unele poziţii, şi modificate unele 
valori de inventar, în urma confruntării datelor înscrise în Anexa la HCJ nr.34/2008 cu 
cele din contabilitatea regiei. 

Prin nota internă nr.15114/2016, Direcţia Tehnică – Serviciul Investiţii Achiziţii Publice, 
urmarea recepţiei la terminarea lucrării „Extindere şi copertină faţadă sudică aerogară 
la R.A „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, solicită, modificarea inventarului 
domeniului public al judeţului Mureş, prin includerea bunurilor realizate în cadrul 
lucrării menţionate.  

Precizăm că, prin această lucrare s-a realizat extinderea holului de aşteptare din faţa 
ghişeelor şi a unei copertine de protecţie a peronului public din faţa aerogării, iar la 
nivelul terasei de la etajul I, în faţa birourilor administrative, a fost realizată o 
copertină de protecţie.  

Faţă de cele prezentate, supunem spre dezbatere şi aprobare, proiectul de hotărâre 
alăturat. 

 

PREŞEDINTE                                                                     DIRECTOR EXECUTIV 

                         Péter Ferenc                                                                          Alin Mărginean 

  

 

 

 
Întocmit: Marcela Moldovan, consilier 
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