HOTĂRÂREA NR.57
din 14 aprilie 2022
pentru clarificarea unor aspecte privind denumirea
Aeroportului Transilvania – Târgu Mureș
Consiliul Județean Mureș,
Văzând referatul de aprobare nr. 9059/8.04.2022 al Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Direcţiei economice – Compartimentul patrimoniu, servicii
publice şi guvernanţă corporativă nr. 9087 din 8.04.2022, raportul Serviciului juridic nr.
9120 din 8.04.2022, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere solicitarea Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania - Târgu Mureș”,
formulată cu adresa nr.2174/30.03.2022, precum şi Hotărârea Consiliului de Administraţie
nr.7 din 30.03.2022,
Ţinând cont de prevederile:
- art. I pct.(8) din Legea nr. 290 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României;
- art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.30 din 30.03.2006 privind schimbarea
denumirii Aeroportului Tîrgu Mureş;
În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. „a”, coroborate cu cele ale alin. (2)
lit. „d”, precum și ale art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
hotărăște:
Art.1. (1) În documentele întocmite/adoptate/emise de Consiliul Judeţean Mureş privind
Aeroportul Transilvania – Târgu Mureş, toate trimiterile şi referirile la obiectivul de interes
public judeţean, respectiv la persoana juridică care îl administrează, se înţeleg a fi făcute
în considerarea următoarelor denumiri:


obiectivul: Aeroportul Transilvania – Târgu Mureş;



persoana juridică: Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania – Târgu Mureş”.

(2) Aceste sintagme vor fi utilizate şi în elaborarea tuturor documentelor ulterioare
adoptării prezentei hotărâri.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică tuturor direcţiilor, serviciilor şi compartimentelor
independente din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș și Regiei Autonome
„Aeroportul Transilvania - Târgu Mureș”, care va răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

PREȘEDINTE
Péter Ferenc
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Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma
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Nr.9059/8.04.2022
Dosar

Referat de aprobare
pentru clarificarea unor aspecte privind denumirea Aeroportului Transilvania Târgu Mureș

R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureş” a depus la sediul autorităţii publice
judeţene documentaţia înaintată cu adresa nr.2174/30.03.2022, înregistrată la Consiliul
Județean Mureș sub nr.8159/31.03.2022, în vederea aprobării clarificărilor cu privire la
denumirea Regiei autonome „Aeroportul Transilvania – Târgu Mureş”, aprobate prin
Hotărârea Consiliului de Administraţie al R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureş”
nr.7/30.03.2022.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.30 din 30.03.2006 a fost aprobată
schimbarea denumirii Aeroportului Tîrgu Mureş, acesta fiind denumit „Aeroportul
Transilvania – Tîrgu Mureş”.
Prin art. I pct.8 din Legea nr.290/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, s-a reglementat că
începând din data de 12.12.2018 „în cazul unităţilor administrativ-teritoriale care
conţin în denumirea acestora litera ”î” aceasta se va înlocui cu litera „â” prin aplicarea
regulilor stabilite prin Hotărârea Adunării generale a Academiei Române, din 17
februarie 1993, privind revenirea la „â” şi „sunt” în grafia limbii române, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 8 martie 1993.”
De asemenea, pentru înlăturarea oricăror nereguli sau confuzii în utilizarea corectă a
denumirii Regiei, este necesară clarificarea aspectelor cu privire la denumirea
Aeroportului Transilvania – Târgu Mureş.
Prin urmare, este necesar a fi clarificat faptul că, în documentele
întocmite/adoptate/emise de Consiliul Judeţean Mureş la nivelul aparatului de
specialitate şi al autorităţii deliberative şi executive privind Aeroportul Transilvania –
Târgu Mureş, toate trimiterile şi referirile la obiectivul de interes public judeţean,
respectiv la persoana juridică care îl administrează, se înţeleg ca fiind făcute în
considerarea următoarelor denumiri:


obiectivul: Aeroportul Transilvania – Târgu Mureş;



persoana juridică: Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania – Târgu Mureş”.

Aceste sintagme vor fi utilizate şi în elaborarea tuturor documentelor ulterioare adoptării
prezentei hotărâri.
Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre pentru
clarificarea unor aspecte privind denumirea Aeroportului Transilvania - Târgu Mureș.

PREȘEDINTE
Péter Ferenc
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Nr. 9087/8.04.2022

Dosar IX.B.1

RAPORT DE SPECIALITATE
pentru clarificarea unor aspecte privind denumirea Aeroportului
Transilvania - Târgu Mureș
Regia autonomă „Aeroportul Transilvania - Târgu Mureş” funcţionează sub autoritatea
Consiliului Judeţean Mureş, activitatea fiind finanţată atât din venituri proprii cât şi din
fonduri publice, respectiv transferuri din bugetul judeţului.
Prin adresa nr.2174 din 30.03.2022 înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.
8159/31.03.2022, Regia solicită autorității publice județene aprobarea clarificărilor cu
privire la denumirea Regiei autonome „ Aeroportul Transilvania – Târgu Mureş”,
aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al R.A. „Aeroportul Transilvania
Târgu Mureş” nr.7/30.03.2022.
Din documentaţia transmisă de Regie, rezultă faptul că în documentele emise de
instituţiile statului cu privire la funcţionarea şi autorizarea activităţilor desfăşurate de
R.A. „Aeroportul Transilvania - Târgu Mureş” , denumirea Aeroportului Transilvania
Târgu Mureş este înscrisă în mod diferit, respectiv, în unele documente denumirea
Regie este înscrisă „Aeroportul Transilvania - Târgu Mureş” iar în alte documente
denumirea Regiei este înscrisă „Aeroportul Transilvania – Tîrgu Mureş”.
Regia autonomă „Aeroportul Transilvania – Târgu Mureş” a fost înfiinţată prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Mureş nr.37 din 11.09.1997 privind înfiinţarea Regiei Autonome „
Aeroportul Tîrgu Mureş” şi înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Mureş sub nr. J26/261/08.04.1998 sub denumire firmă „Aeroportul Tîrgu
Mureş”.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.30 din 30.03.2006 privind schimbarea
denumirii Aeroportului Tîrgu Mureş, a fost aprobată denumirea Aeroportului Tîrgu
Mureş, acesta urmând a se denumi „Aeroportul Transilvania – Tîrgu Mureş”.
În prezent Regia autonomă „Aeroportul Transilvania – Târgu Mureş” este înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş sub denumirea firmă:
Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş R.A., conform certificat de înregistrare Seria B nr.
2856179 eliberat la data de 28.11.2013.
Din data de 12.12.2018 unităţile administrativ-teritoriale care conţin în denumirea
acestora litera "î" a fost înlocuită cu litera "â", conform art. I pct.8 din Legea nr. 290
din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind
organizarea administrativă a teritoriului României „În anexă, în cazul unităţilor
administrativ-teritoriale care conţin în denumirea acestora litera "î" aceasta se va
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înlocui cu litera "â" prin aplicarea regulilor stabilite prin Hotărârea Adunării generale
a Academiei Române, din 17 februarie 1993, privind revenirea la "â" şi "sunt" în grafia
limbii române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 8 martie
1993.”.
Pentru înlăturarea oricăror nereguli sau confuzii în utilizarea corectă a denumirii
Regiei, este necesară clarificarea aspectelor cu privire la denumirea Aeroportului
Transilvania – Târgu Mureş.
Astfel,
o denumirea obiectivului este: „ Aeroportul Transilvania – Târgu Mureş”
o denumirea persoanei juridice este: Regia Autonomă „ Aeroportul Transilvania
-Târgu Mureş”.
Având în vedere că propunerea privind clarificarea unor aspecte privind denumirea
Aeroportului Transilvania – Târgu Mureş, a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de
Administrație nr.7/30.03.2022, luând în considerare argumentele de specialitate
prezentate mai sus, apreciem că se poate supune spre analiză și dezbatere proiectul de
hotărâre pentru clarificarea unor aspecte privind denumirea Aeroportului Transilvania Târgu Mureș.

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

Întocmit: Rodica Mazilu- Consilier
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Nr. 9120/8.04.2022
Dosar. IX/B/1

Văzut,
Director executiv
Genica Nemeș

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru clarificarea unor aspecte privind denumirea
Aeroportului Transilvania - Târgu Mureș

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș
cu referatul de aprobare nr. 9059/8.04.2022, şi în considerarea celor reținute în
raportul de specialitate al Direcţiei Economice – Compartimentul patrimoniu,
servicii publice şi guvernanţă corporativă nr.9087/8.04.2022,
În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115/2019,
am procedat la verificarea legislației primare și secundare în aplicarea căreia este
elaborat proiectul, corespondența cu normele de competență incidente activității
autorității deliberative și respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care
s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:
În adoptarea actului administrativ sunt incidente dispozițiile art. I pct.(8) din
Legea nr. 290 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, precum și ale
art.173 alin.(1) lit.„a” coroborate cu cele ale alin.(2) lit.„d” din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare.
Astfel, prin adresa nr.2174/30.03.2022, R.A. „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”
a solicitat autorităţii publice tutelare aprobarea îndreptării denumirii Regiei cu
respectarea grafiei actuale a municipiului „Târgu Mureş”.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.30 din 30.03.2006 a fost aprobată
schimbarea denumirii Aeroportului Tîrgu Mureş, acesta fiind denumit „Aeroportul
Transilvania – Tîrgu Mureş”.
Ulterior, prin art. I pct.8 din Legea nr.290/2018 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului
României s-a reglementat că începând din data de 12.12.2018, „în cazul unităţilor
administrativ-teritoriale care conţin în denumirea acestora litera „î” aceasta se va
înlocui cu litera „â” prin aplicarea regulilor stabilite prin Hotărârea Adunării
generale a Academiei Române, din 17 februarie 1993, privind revenirea la „â” şi
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„sunt” în grafia limbii române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 51 din 8 martie 1993.”
De asemenea, pentru înlăturarea oricăror nereguli sau confuzii în utilizarea
corectă a denumirii Regiei, este necesară clarificarea aspectelor cu privire la
denumirea Aeroportului Transilvania – Târgu Mureş.
Prin urmare, este necesar a fi clarificat faptul că, în documentele
întocmite/adoptate/emise de Consiliul Judeţean Mureş la nivelul aparatului de
specialitate şi al autorităţii deliberative şi executive privind Aeroportul
Transilvania – Târgu Mureş, toate trimiterile şi referirile la obiectivul de interes
public judeţean, respectiv la persoana juridică care îl administrează, se înţeleg ca
fiind făcute în considerarea următoarelor denumiri:
•

obiectivul: Aeroportul Transilvania – Târgu Mureş;

•
persoana juridică: Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania – Târgu
Mureş”.
Aceste sintagme vor fi utilizate şi în elaborarea tuturor documentelor ulterioare
adoptării prezentei hotărâri.
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității,
arătăm că potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„a” coroborate cu cele ale
alin.(2) lit.„d” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, în exercitarea
atribuțiilor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de
specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi
ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean, Consiliul Județean Mureș
exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare
participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii.
Precizăm totodată că, la elaborarea proiectului de hotărâre s-au avut în vedere
prevederile art.81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare.
Din perspectiva celor mai sus arătate, opinăm că proiectul de hotărâre pentru
clarificarea unor aspecte privind denumirea Aeroportului Transilvania - Târgu
Mureș, 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 Codul administrativ.

ȘEF SERVICIU
Adriana Farkas

Întocmit: Lokodi Emőke / 2 ex.
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