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       HOTĂRÂREA NR.142 
           din 22 noiembrie 2018 

pentru prorogarea unui termen 

                       

  

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.24774/15.11.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, raportul de specialitate nr.24775/15.11.2018 al Direcţiei Economice - 

Compartiment Patrimoniu, Servicii Publice şi Guvernanţă Corporativă, raportul Serviciului 

Juridic nr.24793/15.11.2018, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.63/22.06.2018 privind stabilirea 

unor măsuri asupra unor elemente de infrastructură aeroportuară aflate în domeniul public 

al Județului Mureș, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.99/30.08.2018, 

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 prevederilor art.91 alin.(1) lit.c) și ale art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

hotărăşte: 

 
Art.1. Termenul prevăzut la art.6 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.63/22.06.2018  privind stabilirea unor măsuri asupra unor elemente de infrastructură 

aeroportuară aflate în domeniul public al Județului Mureș, modificat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr. 99/30.08.2018, se prorogă până la data de 31 decembrie 

2018. 

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

Juridice și Administrație Publică din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi R.A.”Aeroportul 

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

 
 

   PREŞEDINTE                                                                                              Contrasemnează                                                               
                             Péter Ferenc                                                                                                      SECRETAR 

                                                                                                                                                        Paul Cosma 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot127_2011.htm#exp
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Nr.24774/15.11.2018 

Dosar  VII/D/2 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 la proiectul de hotărâre pentru prorogarea unui termen 

 

La finalizarea lucrărilor de reparații capitale la suprafețele de mișcare (pista 
de aterizare-decolare și instalații aferente), elementele de infrastructură 
reabilitate au fost transmise în administrarea Regiei Autonome “Aeroportul 
Transilvania - Tîrgu Mureş", prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.63 
din 22 iunie 2018, în vederea îndeplinirii serviciului aeroportuar.   

Prin aceeași hotărâre s-a stabilit ca în termen de două luni, Consiliul 
Județean Mureș să adopte prin hotărâre condițiile de administrare, din 
perspectiva recuperării în perioada de funcționare, a valorii investiției, din 
profitul generat în timp. 

Termenul a fost prorogat până la data de 1 decembrie 2018,  prin Hotărârea 
Consiliului Județean Mureș nr.99 din 30 august 2018, întrucât, deși lucrările 
de execuție ale investiției au fost finalizate și obiectivul recepționat, 
procesul de decontare a ultimelor situații de plăți nu a fost terminat, și nu 
se cunoștea la acel moment  valoarea finală a obiectivului de investiții, 
necesară la calculul perioadei de recuperare a acesteia și la stabilirea 
condițiilor de administrare. 

Deoarece este posibil ca la împlinirea termenului prorogat(1 decembrie 
2018) valoarea finală a investiției să nu fie încă cunoscută, se impune o nouă 
prorogare a termenului, propunându-se în acest sens, data de 31 decembrie 
2018, dată până la care se prezumă că, plățile legate de investiție vor fi 
finalizate. 

 Față de argumentele prezentate mai sus, supun dezbaterii și aprobării 
proiectul de hotărâre  alăturat. 

 

 

PREȘEDINTE 

Péter Ferenc       
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Nr. 24775/15.11.2018 
 
Dosar  VII/D/2 

 

         RAPORT DE SPECIALITATE 

           la proiectul de hotărâre pentru prorogarea unui termen  

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.63/22.06.2018 privind stabilirea unor măsuri 

asupra unor elemente de infrastructură aeroportuară aflate în domeniul public al Județului 

Mureș a fost transmis Regiei Autonome Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș dreptul de 

administrare asupra elementelor de infrastructură aeroportuară afectate de lucrarea “Rk 

suprafețe de mișcare și RESA( inclusiv instalații aferente”), pentru îndeplinirea serviciului 

aeroportuar, în condițiile în care, lucrările de execuție au fost finalizate . 

Pe de altă parte, la art.6 din Hotărâre s-a prevăzut ca în termen de două luni de la adoptarea 

HCJ nr.63/22.06.20182018, Consiliul Județean Mureș să stabilească prin Hotărâre condițiile de 

administrare, cu aplicarea rezultatului Testului Investitorului Privat Prudent(T.I.P.P), Studiu 

efectuat în baza art.107 alin.(1) din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene, în scopul 

refuncționalizării Aeroportului și asigurării perspectivelor de profitabilitate a infrastructurii 

aeroportuare. 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.99 din 30 august 2018 , termenul pentru stabilirea 

condițiilor de administrare a pistei prevăzut la art.6 al HCJ nr. 63/2018, a fost prorogat până la 

data de 1 decembrie a.c., întrucât la acel moment nu se cunoștea încă valoarea finală a 

investiției,(procesul de decontare nefiind finalizat), valoare necesară la calculul perioadei de 

recuperare a sumelor investite  

Având în vedere faptul că , valoarea finală a investiției este posibil să nu fie cunoscută la 

împlinirea termenului prorogat(1 decembrie 2018), propunem o nouă prorogare a acestuia , 

până la sfârșitul anului 2018(31 decembrie) , estimându-se că până la sfârșitul anului bugetar, 

vor fi  prezentate de executant toate documentele justificative și vor fi efectuate toate plățile 

aferente contractului. 

 Având în vedere argumentele de specialitate prezentate mai sus, apreciem că se poate supune 

dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre alăturat. 

 

 
                                          DIRECŢIA ECONOMICĂ: Alin Mărginean, Director executiv 
 
                                          DIRECŢIA THNICĂ : Márton Katalin, Director executiv 
                                                        
                                                                                                      

 
 
 
                              Întocmit: Monica Dohotariu, consilier                       Miklos Kinga, consilier 

                                    Verificat : Carmen Pătran, şef serviciu 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre pentru prorogarea unui termen 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 

cu expunerea de motive nr. 24774/15.11.2018 şi raportul de specialitate nr. 

24775/15.11.2018 al Serviciului Resurse Umane,  

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(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: 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.63/22.06.2018 privind stabilirea unor 

măsuri asupra unor elemente de infrastructură aeroportuară aflate în domeniul 

public al Județului Mureș, a fost transmis Regiei Autonome Aeroportul Transilvania 

Tîrgu Mureș dreptul de administrare asupra elementelor de infrastructură 

aeroportuară afectate de lucrarea “Rk suprafețe de mișcare și RESA (inclusiv 

instalații aferente”), pentru îndeplinirea serviciilor aeroportuare.  

Prin art.6 al aceleași hotărâri, s-a stabilit ca în termen de două luni, Consiliul 

Județean Mureș să adopte prin hotărâre condițiile de administrare, din perspectiva 

recuperării în perioada de funcționare, a valorii investiției, din profitul generat în 

timp.  

Acest termen a fost prorogat până la data de 1 decembrie 2018,  prin Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.99/30.08.2018. 

Din înscrisurile anexate proiectului de hotărâre reiese că, deși lucrările de execuție 

ce fac obiectul investiției au fost finalizate și obiectivul recepționat, nu a fost 

stabilită valoarea finală a investiției, valoare necesară la calculul perioadei de 

recuperare a acesteia și la stabilirea condițiilor de administrare, motiv pentru care 

se impune prorogarea termenului prevăzut la art.6 al HCJM nr.63/22.06.2018 până 

la data de 31 decembrie 2018. 

În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”c” din Legea administraţiei 

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

consiliul judeţean are atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului. 

Nr.24793/15.11.2018 

Dosar. VI/D/1  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2005/hot24_2005.htm#exp#exp
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Potrivit prevederilor art.867-868 din Codul Civil, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum și ale Legii nr.213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean 

controlează modul de exercitare a dreptului de administrare asupra bunurilor din 

patrimoniul județului. 

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

prevederilor art.81-82, coroborate cu cele ale art.30 din Legea nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările 

si completările ulterioare. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, în considerarea prevederilor art.91 alin.(1) 

lit.”c” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare, apreciem că proiectul de hotărâre pentru 

prorogarea unui termen, poate fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului 

Judeţean Mureş. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Lokodi Emőke / 2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas - Șef Serviciu 
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