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               HOTĂRÂREA NR.119 
din 29 iulie 2021 

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/2001 privind 

însuşirea inventarului domeniului public al Judeţului Mureş, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr. 20389 din 23.07.2021 al Președintelui Consiliului 

Județean Mureș, raportul de specialitate al Direcţiei economice - Compartiment 

patrimoniu, servicii publice şi guvernanţă corporativă, raportul Serviciului juridic, precum 

şi avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere nota internă nr.13687/2021 a Direcției economice – Birou financiar 

contabilitate, 

Ţinând cont de prevederile art.286 alin.(1) și (3) și ale art.289 din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum și ale art.858 - 860 din Codul Civil,  

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.„c”, coroborate cu cele ale art.182 alin.(1) din 

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

                             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:  

La Secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziţii: poziția nr.257 „Pistă 

betonată – platformă, cale de rulare și canalizare” ”coloana nr.(6) „Valoarea de inventar 

- (lei)” se modifică şi va avea următorul cuprins: “52.996.089,69”; poziția nr.259 „Sistem 

iluminare pistă (balizaj)” ”coloana nr.(6) „Valoarea de inventar - (lei)” se modifică şi va 

avea următorul cuprins: ”21.541.137,25”; poziția nr.261 „Clădire industrială şi uzină 

electrică” ”coloana nr.(6) „Valoarea de inventar - (lei)” se modifică şi va avea următorul 

cuprins ”1.384.453,48”.  

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei economice și Direcției tehnice din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, precum și R.A. ”Aeroportul 

Transilvania” Târgu Mureș, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                                                                            Contrasemnează                                                        
Péter Ferenc                                                                                      SECRETAR GENERAL 

                                                                                                                                                       Paul Cosma 
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Nr.20389/23.07.2020 

Dosar  X/D/1 

REFERAT DE APROBARE 

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș 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 bunurile proprietate publică şi a fost însuşit de Consiliul Judeţean 

Mureş prin Hotărârea nr.42/12 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.63/2018 privind stabilirea unor măsuri 

asupra unor elemente de infrastructură aeroportuară aflate în domeniul public al 

Județului Mureș, au fost modificate pozițiile nr.257, 259 și 261 din Anexa la HCJ 

nr.42/2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public 

al Judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare. 

Biroul financiar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Mureș prin nota internă nr.13687/25.05.2021,  ne-a comunicat că bunurile 

cuprinse la pozițiile nr. 257, 259 și 261, realizate în cadrul lucrării „RK suprafeţe de 

mişcare şi RESA (inclusiv instalaţii aferente) la Aeroportul Transilvania - Târgu Mureş” 

au suferit unele modificări ale valorilor de inventar. 

Având în vedere cele de mai sus se impune majorarea valorilor bunurilor cuprinse la 

pozițiile nr. 257, 259 și 261 din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al Judeţului Mureş, cu 

modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 

- poziția nr.257 „Pistă betonată – platformă, cale de rulare și canalizare" ”coloana 

nr.(6) „Valoarea de inventar-(lei)” se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“52.996.089,69”; 

- poziția nr.259 „Sistem iluminare pistă (balizaj)" ”coloana nr.(6) „Valoarea de 

inventar-(lei)” se modifică şi va avea următorul cuprins:”21.541.137,25”;   

-  poziția nr.261 „Clădire industrială şi uzină electrică" ”coloana nr.(6) „Valoarea de 

inventar-(lei)” se modifică şi va avea următorul cuprins:”1.384.453,48”.  

Faţă de cele arătate, considerăm că poate fi supus spre dezbatere şi aprobare 

proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean 

Mureș nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al Judeţului Mureş, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

Faţă de cele arătate, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 

alăturat. 

                 
PREŞEDINTE                                          

Péter Ferenc                                                                
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Nr.20428/23.07.2021 

Dosar  X/D/1 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș 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 bunurile proprietate publică şi a fost însuşit de Consiliul Judeţean 

Mureş prin Hotărârea nr.42/12 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.63/2018 privind stabilirea unor măsuri 

asupra unor elemente de infrastructură aeroportuară aflate în domeniul public al 

Județului Mureș, au fost modificate pozițiile nr.257, 259 și 261 din Anexa la HCJ 

nr.42/2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al 

Judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare. 

Biroul financiar contabilitate din cadrul Consiliului Județean Mureș prin nota internă 

nr.13687/25.05.2021,  ne-a comunicat că bunurile cuprinse la pozițiile nr. 257, 259 și 

261, realizate în cadrul lucrării „RK suprafeţe de mişcare şi RESA (inclusiv instalaţii 

aferente) la Aeroportul Transilvania - Târgu Mureş” au suferit unele modificări ale 

valorilor de inventar. 

În nota internă, mai sus menționată, se precizează că, după întocmirea procesul-verbal 

de recepție la terminarea lucrărilor „RK suprafeţe de mişcare şi RESA (inclusiv instalaţii 

aferente) la Aeroportul Transilvania - Târgu Mureş”, au mai fost efectuate unele plăți 

(cota de 0,5% către casa Socială a Constructorilor și asistență tehnică). 

Totodată, se precizează că, Compartimentul Investiții din cadrul aparatului de 

specialitate prin nota internă nr.4892/24.02.2020 le face cunoscut că este necesar a fi 

modificate valorile de inventar pentru bunurile cuprinse la pozițiile nr. 257, 259 și 261 

din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/2001 privind însuşirea 

inventarului domeniului public al Judeţului Mureş, cu modificările şi completările 

ulterioare, prin majorarea valorilor cuprinse la aceste poziții după cum urmează: pentru 

poziția nr.257 Pistă asfaltată – platformă  betonată, cale de rulare și canalizare  - 

majorarea este de 43.429. 423,80 lei, pentru poziția 259 - Sistem iluminare pistă 

(balizaj) majorarea este de 13.208.630,29 lei, iar pentru poziția 261 - Clădire 

industrială şi uzină electrică majorarea este de 1.267.844,30 lei. 

Ținând cont de plățile efectuate pentru unele taxe după recepție la terminarea 

lucrărilor „RK suprafeţe de mişcare şi RESA (inclusiv instalaţii aferente) la Aeroportul 

Transilvania - Târgu Mureş” și de majorarea valorilor bunurilor care au făcut obiectul 

acestei lucrări de investiții, este necesar ca valorile de inventar finale ale bunurilor 

cuprinse la pozițiile nr. 257, 259 și 261 din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean 

Mureș nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al Judeţului Mureş, cu 

modificările şi completările ulterioare,să fie modificate după cum urmează: 
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- poziția nr.257 „Pistă betonată – platformă, cale de rulare și canalizare" ”coloana nr.(6) 

„Valoarea de inventar-(lei)” se modifică şi va avea următorul cuprins: “52.996.089,69”; 

-  poziția nr.259 „Sistem iluminare pistă (balizaj)" ”coloana nr.(6) „Valoarea de inventar-

(lei)” se modifică şi va avea următorul cuprins:”21.541.137,25”;   

- poziția nr.261 „Clădire industrială şi uzină electrică" ”coloana nr.(6) „Valoarea de 

inventar-(lei)” se modifică şi va avea următorul cuprins:”1.384.453,48”.  

Faţă de cele arătate, considerăm că poate fi supus spre dezbatere şi aprobare proiectul 

de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al Judeţului Mureş, cu 

modificările şi completările ulterioare.                                                                  

                                                                                                

 

        

DIRECTOR EXECUTIV 

                                                                                 Alin Mărginean 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Întocmit: Marcela Moldovan, consilier 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public 

al Judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 

cu Referatul de aprobare nr.20389/23.07.2021 şi în considerarea celor cuprinse în 

Raportul de specialitate al Compartimentului patrimoniu, servicii publice şi 

guvernanţă corporativă nr.20428/23.07.2021,  

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: 

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 HG nr.548/1999 și a fost însuşit de 

Consiliul Judeţean Mureș prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/12 iulie 

2001, cu modificările și completările ulterioare, atestat ca atare prin HG 

nr.964/2002. 

Obiectul de reglementare al proiectului de act administrativ îl constituie, 

modificarea pozițiilor 257, 259 și 261 din Inventarul domeniului public al Județului 

Mureș ca urmare a majorării valorilor bunurilor înscrise la aceste poziții după 

întocmirea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor „RK suprafeţe de 

mişcare şi RESA (inclusiv instalaţii aferente) la Aeroportul Transilvania - Târgu 

Mureş”, respectiv achitarea cotei de 0,5% către Casa Socială a Constructorilor și 

Asistență Tehnică. 

Potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„c” din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, autoritatea publică județeană exercită atribuții privind  administrarea 

domeniului public și privat al județului. 

Nr. 20471/23.07.2021 

Dosar. IX/D/1  
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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 si completările ulterioare. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/2001 privind 

însuşirea inventarului domeniului public al Judeţului Mureş, cu modificările şi 

completările ulterioare, poate fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului 

Judeţean Mureş, ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în 

condițiile art.136 alin.(4) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ. 

 

Director executiv, 

Genica Nemeş   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Buta Ramona Alina –  2 ex  

Verificat: Farkas Adriana - Șef serviciu  
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