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HOTĂRÂREA NR.126 

din 31 octombrie 2019 

privind solicitarea adresată Consiliului Local al Comunei Sânpaul pentru trecerea unei 

suprafețe de teren din domeniul privat al Comunei Sânpaul în domeniul privat al județului 

Mureș 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.27095/23.10.2019 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate nr.27189/23.10.2019 al Direcţiei economice- Compartiment 

patrimoniu, servicii publice și guvernanță corporativă, raportul Serviciului juridic 

nr.27395/24.10.2019, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere adresa Primăriei Sânpaul nr.4144/2019, înregistrată la Consiliul Județean 

Mureș sub nr.21465/2019și adresa nr.6945/2019 a R.A.”Aeroportul Transilvania Târgu 

Mureș”, 

Ținând cont de Raportul de evaluare și Fișa mijlocului fix transmise prin adresa 

nr.4793/09.10.2019 a Primăriei Comunei Sânpaul, înregistrată la Consiliul Județean Mureș 

sub nr.25794/2019, referitoare la  terenul situat în localitatea Chirileu, înscris în CF 

nr.52385, comuna Sânpaul, județul Mureș, 

În temeiul prevederilor art.360 alin.(1), coroborate cu cele ale art.182 alin.(1) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

hotărăşte: 

Art.1. (1) Se solicită Consiliului Local al Comunei Sânpaul trecerea terenului în suprafață de 

15.725 mp, situat în localitatea Chirileu, identificat în CF nr.52385/Sânpaul, județul Mureș, 

conform Anexei nr.1, din proprietatea privată a Comunei Sânpaul în proprietatea privată a 

județului Mureș, în vederea dezvoltării infrastructurii aeroportuare, cu plata contravalorii 

acestuia, în sumă de 837.000 lei (echivalentul a 176.166 euro), conform raportului de 

evaluare din Anexa nr.2. 

Art.2. Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.35/27.03.2008 privind solicitarea 

adresată Consiliului Local Sânpaul pentru trecerea imobilului-teren situat în localitatea 

Sânpaul, din domeniul privat al Comunei Sânpaul în domeniul public al județului Mureș și 

administrarea Consiliului Județean Mureș, își încetează aplicabilitatea. 

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Mureș, Direcției 

economice din cadrul Consiliului Județean Mureș și Comunei Sânpaul. 

 
PREŞEDINTE                                   Contrasemnează 
Péter Ferenc                                                 SECRETAR GENERAL 
                                          Paul Cosma 
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REFERAT DE APROBARE  

a proiectului de hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului Local al 

Comunei Sânpaul pentru trecerea unei suprafețe de teren din domeniul 

privat  al Comunei Sânpaul în domeniul privat al Județului Mureș  

 

 

 

 

În vederea modernizării și dezvoltării Aeroportului Transilvania Târgu Mureș s-a 

adoptat Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.102/30.08.2018, prin care din 4 

scenarii posibile s-a selectat varianta de dezvoltare 2 b- „ Dezvoltare aeroport la 

nord și la sud de pista de decolare aterizare și pe terenuri adiacente limitei de 

proprietate actuale, care include toate cele 26 obiective din tema de proiectare și 

care reprezintă o dezvoltare a aeroportului și pe partea de nord a pistei de 

decolare aterizare, atunci când dezvoltarea de pe partea de sud nu mai asigură 

spațiile necesare procesării aeronavelor și pasagerilor, ca urmare a creșterii 

semnificative a traficului aerian.” 

Comuna Sânpaul, prin adresa nr.4144/2019, propune Consiliului Județean Mureș 

trecerea în proprietatea Județului Mureș a unei suprafețe de teren de 15.725 mp, 

proprietate privată a comunei, situată în localitatea Chirileu, în zona Aeroportului, 

în vederea dezvoltării serviciului aeroportuar, conform strategiei adoptate. 

Terenul de 15.725 mp, înscris în cartea Funciară nr.52385 Sânpaul, județul Mureș 

este situat în zona de nord vest a pistei de aterizare-decolare (lot 11 pe Planul de 

situație al Cărții Funciare) și este necesar dezvoltării Aeroportului, așa cum rezultă 

și din răspunsul Regiei nr.6945/09.09.2019 la adresa autorității publice județene 

nr.21465/03.09.2019.   

Având în vedere că terenul este cuprins în domeniul privat al Comunei Sânpaul, 

transferul acestuia se poate face în condițiile prevederilor art.360 alin.(1)-(2) din 

Codul Administrativ, aprobat prin OUG nr.57/2019, care stipulează faptul că 

trecerea unui bun din domeniul privat al unei unități administrativ-teritoriale, în 

domeniul privat al altei unități administrativ-teritoriale se face la cererea 

consiliului județean, prin hotărâre a consiliului local, cu plata contravalorii bunului 

aferente valorii de inventar actualizate, în condițiile legii. 

Potrivit Raportului de evaluare înaintat cu adresa Primăriei Comunei Sânpaul 

nr.4793/09.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.25794/2019, 

contravaloarea acestuia este de 837.000 lei, echivalentul a 176.166 euro. 

După dobândirea proprietății terenul urmează a fi cuprins în domeniul public al 

județului și dat în administrarea R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”.  

   

  Nr. 27095/23.10.2019 

  Dosar VI/D/1 
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Având în vedere cele de mai sus, precum și dispozițiile art.360 alin.(1) coroborate  

cu cele ale art.182 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, supunem spre 

aprobare proiectul de hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului Local al 

Comunei Sânpaul pentru trecerea unei suprafețe de teren din domeniul privat  al 

Comunei Sânpaul în domeniul privat al Județului Mureș.  

 

 

PREŞEDINTE 

    Péter Ferenc  
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              Nr. 27189/23.10.2019 

              Dosar VI/D/1 

 

                          

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind solicitarea adresată Consiliului Local al Comunei Sânpaul pentru trecerea 
unei suprafețe de teren din domeniul privat al Comunei Sânpaul în domeniul 
privat al Județului Mureș  

  

 

 

 

Comuna Sânpaul deține în localitatea Chirileu, teren cuprins în domeniul privat al 

acesteia, situat în zona Aeroportului și a Parcului Industrial Mureș. 

Un lot de teren în suprafață de 15.725 mp(1,57 ha), înscris în CF nr.52385 Sânpaul, a 

fost administrat de S.C. Parc Industrial S.A. până în anul 2006 când, prin Hotărârea 

nr.23/28.06.2006 a Consiliului Local al Comunei Sânpaul, a fost retras dreptul de 

administrare. 

Primăria Comunei Sânpaul prin adresa nr.4144/22.08.2019, înregistrată la Consiliul 

Județean Mureș sub nr.21465/23.08.2019 își exprimă disponibilitatea de a ceda dreptul 

de proprietate asupra terenului, în favoarea Județului Mureș, luând în considerare 

perspectivele de dezvoltare ale Aeroportului. 

În vederea dezvoltării viitoare a Aeroportului Transilvania Târgu Mureș, a fost adoptată 

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.102/30.08.2018 privind selectarea variantei 

de dezvoltare propuse prin Studiul de prefezabilitate pentru modernizarea 

aeroportului și includerea obiectivelor din Master Planul General de Transport la 

Aeroportul Transilvania Târgu Mureș. 

Din 4 scenarii posibile s-a selectat varianta de dezvoltare 2b- „ Dezvoltare aeroport la 

nord și la sud de pista de decolare aterizare și pe terenuri adiacente limitei de 

proprietate actuale, care include toate cele 26 obiective din tema de proiectare și care 

reprezintă o dezvoltare a aeroportului și pe partea de nord a pistei de decolare 

aterizare, atunci când dezvoltarea de pe partea de sud nu mai asigură spațiile necesare 

procesării aeronavelor și pasagerilor, ca urmare a creșterii semnificative a traficului 

aerian.” 

În Planul de situație atașat Cărții Funciare nr.52385/Sânpaul, prezentată în Anexa nr.1 

la hotărâre, terenul în suprafață de 15.725 mp se identifică în lotul 11 și este situat în 

partea de nord vest a pistei de decolare aterizare. 

La cererea autorității publice județene prin adresa nr.21465/2019, R.A. ”Aeroportul 

Transilvania Târgu Mureș” confirmă faptul că terenul în suprafață de 15.725 mp, 

proprietate a Comunei Sânpaul, înscris în CF nr.52385/Sânpaul “face parte dintr-o zonă 

necesară dezvoltării aeroportului” (adresa Regiei nr.6945/09.09.2019). 
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Conform dispozițiilor art.360 din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019,  

“(1) Trecerea unui bun din domeniul privat al unei unități administrativ-teritoriale în 

domeniul privat al altei unități administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului 

local, a consiliului județean……după caz, prin hotărâre a consiliului local, a consiliului 

județean, ….după caz. 

 (2) Trecerea prevăzută la alin.(1) se face cu acordul unității administrativ-teritoriale 

care are în proprietate bunul care face obiectul trecerii și doar în situația în care 

acesta se află pe raza teritorială a unității administrativ-teritoriale care solicită 

bunul, cu plata contravalorii bunului aferente valorii de inventar actualizate, în 

condițiile legii”. 

Astfel, valoarea de inventar actualizată a suprafeței de teren de 15.725 mp, a fost 

stabilită de către un expert evaluator la suma de 837.000 lei, echivalentul a 176.166 

euro (conform Raportului de evaluare prezentat în Anexa nr.2). 

Suma de 837.000 lei urmează a fi prevăzută în bugetul județului și achitată Comunei 

Sânpaul, după aprobarea transferului de proprietate, prin hotărâre a Consiliului Local 

Sânpaul. 

În această situație, prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr.35/2008 privind 

solicitarea adresată Consiliului Local Sânpaul pentru trecerea imobilului-teren, situat 

în localitatea Sânpaul din domeniul privat al comunei Sânpaul în domeniul public al 

județului Mureș și administrarea Consiliului Județean Mureș nu mai sunt de 

actualitate și își încetează aplicabilitatea. 

După dobândirea proprietății terenului, se impune cuprinderea lui în domeniul public 

al județului și darea în administrarea R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”. 

Având în vedere argumentele de specialitate prezentate mai sus, apreciem că proiectul 

de hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului Local al Comunei Sânpaul pentru 

trecerea unei suprafețe de teren din domeniul privat al Comunei Sânpaul în domeniul 

privat al Județului Mureș, îndeplinește condițiile legale pentru supunerea spre analiză și 

aprobare plenului Consiliului Județean Mureș.  

   

DIRECTOR EXECUTIV  

                             Alin Mărginean 

 

  

 

 

 

 

                                      Întocmit: Monica Dohotariu, consilier 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului Local al 

Comunei Sânpaul pentru trecerea unei suprafețe de teren din domeniul privat  

al Comunei Sânpaul în domeniul privat al Județului Mureș  

 

 

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

referatul de aprobare nr.27095/23.10.2019 şi raportul de specialitate 

nr.27189/23.10.2019 al Direcţiei Economice – Compartiment Patrimoniu, Servicii 

Publice și Guvernanță Corporativă, 

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 

26.09.2019, am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea 

căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente 

activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens 

în care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

Din conținutul referatului de aprobare și al raportului de specialitate, reiese că 

proiectul de act administrativ analizat vizează solicitarea adresată Consiliului Local 

al Comunei Sânpaul pentru trecerea unei suprafețe de teren din domeniul privat  al 

Comunei Sânpaul în domeniul privat al Județului Mureș, fiind astfel incidente 

prevederile art.360 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Prin adresa nr.4144/2019, Comuna Sânpaul propune Consiliului Județean Mureș 

cedarea în favoarea Județului Mureș a suprafeței de teren de 15.725 mp, proprietate 

privată a comunei, situată în localitatea Chirileu, în zona Aeroportului Transilvania 

Târgu Mureș, în vederea dezvoltării serviciului aeroportuar.  

Potrivit prevederilor nr.360 alin.(2) din Codul Administrativ aprobat prin OUG 

nr.57/2019, trecerea unui bun din domeniul privat al unei unități administrativ-

teritoriale în domeniul privat al altei unități administrativ-teritoriale se face cu 

acordul unității administrativ-teritoriale care are în proprietate bunul care face 

obiectul trecerii și doar în situația în care acesta se află pe raza teritorială a unității 

administrativ-teritoriale care solicită bunul, cu plata contravalorii bunului aferente 

valorii de inventar actualizate, în condițiile legii. 

Potrivit Raportului de evaluare înaintat cu adresa Primăriei Comunei Sânpaul 

nr.4793/09.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.25794/2019, 

Nr.  27395/24.10.2019 

Dosar. VI/D/1 
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contravaloarea bunului ce urmează a fi transmis este de 837.000 lei, echivalentul a 

176.166 euro. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității publice 

județene, arătăm că potrivit prevederilor art.360 alin.(1) don OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, trecerea unui bun din domeniul privat al unei unități 

administrativ-teritoriale, în speță Comuna Sânpaul, în domeniul privat al altei unități 

administrativ-teritoriale, în speță Județul Mureș, se face la cererea consiliului 

județean. 

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

prevederilor art.81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind 

solicitarea adresată Consiliului Local al Comunei Sânpaul pentru trecerea unei 

suprafețe de teren din domeniul privat  al Comunei Sânpaul în domeniul privat al 

Județului Mureș, îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi 

aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş, ulterior avizării de către comisiile de 

specialitate nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ.  

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit: Lokodi Emőke / 2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas - Șef Serviciu 
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