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HOTĂRÂREA NR.111            
din 27 septembrie 2018 

privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Consiliul Județean Mureș 

şi Serviciul de Telecomunicații Speciale – Unitatea Militară 0952 Tîrgu Mureș 

 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând expunerea de motive nr.20032/20.09.2018 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Mureş, raportul juridic și de specialitate al Serviciului Juridic, precum şi 

avizul comisiilor de specialitate, 

Ținând cont de adresa nr.600780/24.08.2018 a Serviciului de Telecomunicații Speciale 

– Unitatea Militară 0952 Tîrgu Mureș,  

Având în vedere prevederile art.1 alin.(1) din Legea nr.92/1996 privind organizarea şi 

funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cu modificările și completările 

ulterioare, coroborate cu cele ale punctului 5 din Anexa 1 la lege, precum și cele ale 

art.2146 Cod civil, 

În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.d), alin.(2) lit.d) și cele ale art.97 

alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 
hotărăşte: 

 
Art.1. Se aprobă încheierea unui contract de comodat între Consiliul Județean Mureș 

şi Serviciul de Telecomunicații Speciale – Unitatea Militară 0952 Tîrgu Mureș, conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş să semneze contractul 

de comodat, aprobat la art.1. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului de Telecomunicații Speciale – 

Unitatea Militară 0952 Tîrgu Mureș, R.A. ”Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș și 

Direcției Economice, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.  

 

PREŞEDINTE                                       Contrasemnează 

                              Péter Ferenc                                  SECRETAR 

                                                                                  Paul Cosma                     

                 



 

         

          PREŞEDINTE   

                       Nr.20032/20.09.2018  
                       Dosar VI/D/1 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  

privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Consiliul 

Județean Mureș şi Serviciul de Telecomunicații Speciale – Unitatea Militară 

0952 Tîrgu Mureș 

 

Prin adresa nr.600780/24.08.2018, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub 

nr.19088/06.09.2018, Serviciul de Telecomunicații Speciale – Unitatea Militară 0952 

Tîrgu Mureș, a solicitat Consiliului Județean Mureș încheierea unui contract de 

comodat, în scopul folosirii de către R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș a unor 

bunuri  materiale date în folosință – două aparate telefonice, pentru ca acesta să 

poată beneficia de serviciile de telecomunicații speciale și cooperare și/sau de alte 

servicii conexe acestora. 

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale este - potrivit prevederilor art.1 alin.(1) din 

Legea nr.92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii 

Speciale, cu modificările și completările ulterioare, organul central de specialitate, 

cu personalitate juridică, ce organizează, conduce, desfăşoară, controlează şi 

coordonează activităţile în domeniul telecomunicaţiilor speciale pentru autorităţile 

publice din România şi pentru alţi utilizatori prevăzuţi în anexa nr. 1. 

Astfel, printre utilizatorii prevăzuți în Anexa nr.1 la această lege, la pct.5 este 

menționată și administrația publică centrală și locală, respectiv unitățile aflate în 

subordinea, în administrarea sau sub autoritatea acesteia, care desfăşoară activităţi 

de interes public naţional. 

Pe de altă parte, potrivit dispozițiilor  dispoziţiile art. 91 alin.(1), lit.”d”, precum și 

ale alin.(2) lit. ”d” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Mureș 

exercită, în numele Judeţului Mureș, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare 

participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome. Astfel, calitatea 

de comodatar în contractul supus aprobării o poate avea doar Consiliul Județean 

Mureș, bunurile urmând a fi folosite de R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș, 

care deși este sub autoritatea Consiliului Județean Mureș, nu desfășoară activități 

de interes național. 

Faţă de cele mai sus arătate,  propunem spre aprobare încheierea unui contract de 

comodat între Consiliul Județean Mureș şi Serviciul de Telecomunicații Speciale – 

Unitatea Militară 0952 Tîrgu Mureș, conform proiectului de hotărâre alăturat. 

 

PREŞEDINTE  

Péter Ferenc 
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RAPORT DE SPECIALITATE  ȘI JURIDIC 

privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Consiliul Județean 

Mureș şi Serviciul de Telecomunicații Speciale – Unitatea Militară 0952 Tîrgu Mureș 

 
 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

expunerea de motive nr.20032/20.09.2018,  

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(1) și (4) din  Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.172/23.11.2017, am 

procedat la întocmirea prezentului raport, prin care precizăm următoarele: 

Obiectul de reglementare al actului administrativ îl constituie încheierea unui 

contract de comodat, prin care comodantul acordă comodatarului sub formă de 

împrumut cu titlu gratuit bunurile prevăzute în Anexa nr.1 la contract, în scopul 

folosirii acestora în cadrul R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș, pentru a 

beneficia de serviciile de telecomunicații speciale de cooperare și/sau de alte 

servicii conexe acestora, furnizate de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, în 

condițiile legii. 

Potrivit prevederilor art.2146 din Codul civil, ”împrumutul de folosinţă este 

contractul cu titlu gratuit prin care o parte, numită comodant, remite un bun mobil 

sau imobil celeilalte părţi, numite comodatar, pentru a se folosi de acest bun, cu 

obligaţia de a-l restitui după un anumit timp”. 

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale este - potrivit prevederilor art.1 alin.(1) din 

Legea nr.92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii 

Speciale, cu modificările și completările ulterioare, organul central de specialitate, 

cu personalitate juridică, ce organizează, conduce, desfăşoară, controlează şi 

coordonează activităţile în domeniul telecomunicaţiilor speciale pentru autorităţile 

publice din România şi pentru alţi utilizatori prevăzuţi în anexa nr. 1. 

Astfel, printre utilizatorii prevăzuți în Anexa nr.1 la această lege, la pct.5 este 

menționată și administrația publică centrală și locală, respectiv unitățile aflate în 

subordinea, în administrarea sau sub autoritatea acesteia, care desfăşoară activităţi 

de interes public naţional. 

Întrucât, R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș nu desfășoară activitate de interes 

public național, pentru încadrarea în prevederile legale, se impune ca încheierea 

acestui contract de comodat să se facă cu autoritatea publică județeană, care este 

Nr.20033/20.09.2018 

Dosar. VI/A/3 
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totodată și autoritatea publică tutelară a utilizatorului final al bunurilor date în 

comodat. 

De altfel, conform dispoziţiilor art. 91 alin.(1), lit.”d”, precum și ale alin.(2) lit. ”d” 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, Consiliul Judeţean Mureș exercită, în numele Judeţului 

Mureș, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la 

societăţi comerciale sau regii autonome. 

În acest context, Consiliul Județean Mureș poate  avea calitatea de comodatar în 

contractul supus aprobării. 

Potrivit prevederilor art.3.3 din contractul supus aprobării, predarea bunurilor ce fac 

obiectul împrumutului va avea loc pe bază de proces-verbal de predare primire, care 

se va încheia în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a acestuia, direct cu 

R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș. 

Analizând clauzele contractului de comodat supus aprobării, apreciem că acestea 

respectă și reflectă dispozițiile legale și contractuale în considerarea cărora urmează 

a fi încheiat, respectiv se circumscrie competențelor și atribuțiilor legale ale părților 

semnatare. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 

art.80-82, raportate la cele ale art. 6 alin.(3) coroborat cu art. 30 din Legea nr. 24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu 

modificările si completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, raportat la prevederile art.91 alin.(1), lit.”d” și ale 

alin.(2) lit.”d” din Legea nr.215/2001, apreciem că proiectul de hotărâre privind 

aprobarea încheierii unui contract de comodat între Consiliul Județean Mureș şi Serviciul 

de Telecomunicații Speciale – Unitatea Militară 0952 Tîrgu Mureș, poate fi supus 

dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Lefter Erika 

Verificat: Adriana Farkas – Şef Serviciu 
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