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HOTĂRÂREA NR.96 

din 29 iunie 2017 

privind aprobarea înscrierii la Registrul Comerţului a codurilor CAEN pentru 

activităţi secundare ce pot fi desfăşurate de R.A „Aeroportul Transilvania 

Tîrgu Mureş” 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Având în vedere Expunerea de motive nr. 13515/23.06.2017 a Direcţiei Economice, 

precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Adresa nr.4669/2017 a R.A. „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Mureş sub nr.12934/2017, Hotărârile Consiliului de Administraţie al 

Regiei nr.24/18.11.2016 şi nr.6/20.02.2017,  

Luând în considerare prevederile art.5 alin.(1) din Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare al R.A „ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.25/29.02.2012 privind implementarea guvernanţei 

corporative la R.A „ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, cu modificări şi completări 

ulterioare, 

Prevederile art.22 alin.(2) din Normele Metodologice privind modul de ţinere a 

registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor, 

aprobate prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr.2594/C/2008, 

Prevederile art. 7 ale  Ordonanţei de Urgenţă  a Guvernului nr.116/29.12.2009 privind 

instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în Registrul Comerţului şi cu 

respectarea Ordinului Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr.337/2007 

privind actualizarea clasificării activităţilor din economia naţională, 

În  temeiul art.91 alin. (1) Iit. d) şi  al art.97 din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă înscrierea la Registrul Comerţului a codurilor CAEN pentru activităţi 

secundare ce pot fi desfăşurate de R.A „ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, după cum 

urmează: 

- 4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor si produselor din 

tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe  

- 4782 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat 

prin standuri, chioșcuri și piețe  

- 4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse  
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- 5210 Depozitări 

- 5224 Manipulări 

- 5229 Alte activități anexe transporturilor 

- 5320 Alte activități poștale și de curier 

- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare 

- 5610 Restaurante 

- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente 

- 5629 Alte servicii de alimentație 

- 5630 Baruri si alte activități de servire a băuturilor 

- 6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare 

- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 

- 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract 

- 7711 Activități de închiriere şi leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere ușoare  

- 7712 Activități de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele  

- 7739 Activități de închirierea şi leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile  

          n.c.a. 

- 7911 Activități ale agențiilor turistice 

- 7912 Activități ale tur – operatorilor 

- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică 

- 8010 Activități de protecție și gardă 

- 8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare 

- 8129 Alte activități de curățenie  

- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor 

- 8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Direcţiei Juridice şi 

Administraţie Publică ale Consiliului Judeţean Mureş, precum şi R.A „Aeroportul 

Transilvania Tîrgu Mureş”, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

                                                                                                                                                                                       
                  PREŞEDINTE                                                                                          Contrasemnează 

                                Péter Ferenc                                                                                                   SECRETAR 

                                                                                                                                           Paul Cosma 
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             Nr. 13.515/23.06.2017 

                    Dosar VII/D/2 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea înscrierii la Registrul Comerţului 

a codurilor CAEN pentru activităţi secundare ce pot fi desfăşurate de R.A 

„Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş” 

 

Obiectul de activitate al Regiei  Autonome „Aeroportul Transilvania Tîrgu 

Mureş” a fost stabilit la Cap.IV Obiectul de activitate , art.5 alin.(1) din 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Regiei, aprobat prin HCJ 

nr.25/29.02.2012 privind implementarea guvernanţei corporative, cu 

modificări şi completări ulterioare. 

Pe lângă activităţile ce constituie obiectul principal de activitate  înscris la 

Registrul Comerţului sub codul 5223 „ Activităţi de servicii anexe 

transporturilor aeriene”, Regia  poate efectua  şi alte activităţi, în special 

cele ce se încadrează la lit.l) de la art.5 alin.(1) din Regulament, respectiv, 

„ Efectuarea directă de operaţiuni de comerţ în vederea deservirii 

pasagerilor şi echipajelor, precum şi a altor persoane care tranzitează 

aeroportul”. 

În acest sens, Consiliul de Administraţie al Regiei prin Hotărârile 

nr.24/18.11.2016 şi 6/20.02.2017, a aprobat activităţile concrete cu 

codurile CAEN aferente, cu respectarea  Ordinului Preşedintelui Institutului 

Naţional de Statistică nr.337/2007 privind actualizarea clasificării 

activităţilor din economia naţională, după cum urmează: 

- 4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor si produselor din 

tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe  

- 4782 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat 

prin standuri, chioșcuri și piețe  

- 4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse  

- 5210 Depozitări 

- 5224 Manipulări 

- 5229 Alte activități anexe transporturilor 

- 5320 Alte activități poștale și de curier 

- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare 

- 5610 Restaurante 

- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente 

- 5629 Alte servicii de alimentație 

- 5630 Baruri şi alte activități de servire a băuturilor 
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- 6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare 

- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 

- 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract 

- 7711 Activități de închiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere ușoare  

- 7712 Activități de închiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele  

          -  7739 Activități de închirierea şi leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. 

- 7911 Activități ale agențiilor turistice 

- 7912 Activități ale tur – operatorilor 

- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică 

- 8010 Activități de protecție și gardă 

             - 8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare 

                        - 8129 Alte activități de curățenie  

                        - 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor 

                        - 8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora 

                        - 9411 Activități ale asociațiilor economice și patronale 

                        - 9412 Activități ale organizațiilor profesionale 

                        - 9420 Activități ale sindicatelor salariaților 

                        - 9499 Activități ale altor organizații.  

    

Pe lângă solicitarea scrisă a Regiei(cererea de menţiuni înregistrată la Registru sub 

nr.28110/09.06.2017 ) privind suplimentarea domeniilor de activitate secundare ale Regiei, 

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului(ONRC) solicită depunerea şi a Hotărârii Consiliului 

Judeţean Mureş de aprobare a acestora.(ataşat în copie extras portal ONRC cu rezoluţie de 

amânare, conf.art.7 alin.5) din OUG nr.116/2009 , pentru cererea de înregistrare depusă ). 

Apreciem că, ultimele patru activităţi referitoare la activitatea sindicală şi a altor organizaţii 

profesionale, nu este cazul să fie înscrise în cadrul activităţilor Regiei. 

 

Faţă de cele expuse anterior supunem analizei activităţile propuse de Aeroport ca activităţi 

secundare şi aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 

 

 

 PREŞEDINTE                                                                                                                                       

                            Péter Ferenc DIRECTOR CABINET DEMNITAR 

                       Kozma  Monika    

                                                                                                    DIRECTOR EXECUTIV 

                                 Alin Mărginean

 

 

 

 

  

     Întocmit: Monica Dohotariu, consilier      
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