
 
         ROMÂNIA              PROIECT 
    JUDEŢUL MUREŞ        

CONSILIUL JUDEŢEAN       
     
 

    
H O T Ă R Â R E A   NR.  ….  

din 31 mai 2012 

privind aprobarea unor măsuri în vederea asigurării  condiţiilor de operare la R.A  
Aeroportul  “Transilvania” Tîrgu Mureş 

 
Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând expunerea de motive nr. 9574/28.05.2012, prezentată de Direcţia 

Economică precum şi avizul comisiei de specialitate, 
Având în vedere prevederile O.U.G nr.61/2011 pentru reglementarea unor măsuri 

privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local; 
H.C.J.M. nr.107/2011 privind încredinţarea serviciului de interes economic general Regiei 
Autonome Aeroportul Transilvania Tîrgu – Mureş, 

 Luând în considerare H.C.J.M. nr.8 şi 20/2012 privind aprobarea bugetului 
Consiliului Judeţean Mureş şi al R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu - Mureş pe anul 2012, 

 În temeiul dispoziţiilor art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2011 privind administraţia 
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
hotărăşte: 

 
Art.1. Se aprobă  realizarea lucrărilor  “Recolmatare rosturi pista de aterizare – 

decolare “  la  R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu - Mureş şi includerea pe  lista de investiţii 

pentru  anul 2012, conform anexelor nr. 1
20

b şi nr. 2
20

b, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
Art.2. Finanţarea investiţiei se asigură din  sumele cuprinse în anexa nr.2/15/a, la 

secţiunea de dezvoltare din capitolul bugetar 51 "Alte cheltuieli de investiţii aflate în 
studiu", la H.C.J.nr.52/2012. 

Art.3.  Anexele nr. 1 si nr. 2  la HCJ nr.20/13.02.2012 privind aprobarea bugetului 
de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome a Aeroportului Transilvania Tîrgu-Mures, cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr.1
20

b si 

nr.2
20

b.  
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice şi R.A." Aeroportul 

Transilvania Tîrgu - Mureş", care răspund de aducerea sa la îndeplinire, în condiţiile legii. 
 
 
 

        PREŞEDINTE                                AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
         SECRETAR 
Lokodi Edita Emöke                                       
                                                                           Paul Cosma 
                                                                           

 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/hot020_2012.htm#exp#exp
pct%207%20anexa%201b-2b.xls
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EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea  unor măsuri în vederea asigurării  condiţiilor de operare la R.A  

Aeroportul  “Transilvania” Tîrgu Mureş 

  

 

Prin adresa nr. 2803/9124 din 18.05.2012 R.A  Aeroportul  “Transilvania” Tîrgu 
Mureş solicită  aprobarea  executării lucrărilor de recolmatare a rosturilor transversale, 
longitudinale şi de dilataţie pe întreaga suprafaţă a pistei, cuprinderea lucrărilor pe lista de 
investiţii 2012 şi asigurarea  fondurilor necesare realizării acestora. 

 
Lungimea totală a rosturilor (longitudinale, transversale şi de dilataţie ) este de 

aproximativ 44.330 m din care 3.150 m rosturi de dilataţie. Efectuarea lucrărilor de 
recolmatare a rosturilor, se ridică la o valoare de aproximativ 1.600.000 lei. Lucrările sunt 
programate a fi executate  sub trafic  aerian cu o durată de realizare de 4 luni .  

 
Având în vedere că  lucrările de reparaţii capitale a dalelor  pistei este programat a 

se executa  etapizat, este oportun ca şi lucrările de colmatare să fie executate etapizat, 
ţinând cont şi de proiectul de extindere cu 1.600 m a pistei existente, în valoare de 38 mil. 
Euro, finanţat din fonduri europene în cadrul programului POS - T, aflat în evaluare la 
Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, care 
prevede şi reabilitarea  integrală  şi a pistei vechi de 2.000 m, propunem alocarea în prima 
etapă a sumei de 800.000 lei pentru obiectivul de investiţie “ Recolmatare rosturi pista de 
aterizare – decolare “ 

 
Faţă de cele prezentate mai sus, se propune aprobarea proiectului de hotărâre 

alăturat. 
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