
 

 

PROIECT 

 

 

HOTĂRÂREA NR._____ 

din 23 aprilie 2015 

privind trecerea unei construcţii din domeniul public al judeţului în domeniul privat al 
acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării  

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.6.704/16.04.2015 a Direcţiei Economice, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate,  

Având în vedere adresa nr.2257/2015, Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Tîrgu 
Mureş”, înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub nr.6424/2015,  

Ţinând cont de prevederile O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere 
din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al 
statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi cele ale art.22 din Hotărârea 
Guvernului nr.909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c), şi art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Mureş, a clădirii 
– staţie meteo, construcţie tip parter şi anexă, din incinta Regiei Autonome „Aeroportul 
Transilvania Tîrgu Mureş”, identificată în CF nr.51365/Ungheni – poziţia C12, evidenţiată în 
Planul de situaţie prezentat în Anexa nr.1, în vederea desfiinţării acesteia şi eliberării 
amplasamentului. 

Art.2.  Elementele de identificare ale construcţiei ce face obiectul art.1 sunt cuprinse 
în Anexa nr.2. 

Art.3. Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, în calitate de administrator al 
imobilului, va face demersurile pentru obţinerea autorizaţiei de desfiinţare a construcţiei şi 
valorificarea materialelor rezultate din demolare, cu respectarea prevederilor legale. 

Art.5. Direcţia Amenajare Teritoriu şi Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean va întreprinde toate măsurile necesare pentru radierea construcţiei 
desfiinţate din CF 51365/Ungheni –poziţia C12. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Tîrgu 
Mureş”, Direcţiei Economice şi Direcţiei Amenajare Teritoriu şi Urbanism din cadrul Consiliului 
Judeţean, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE  
Ciprian Dobre 

 

Avizat pentru legalitate 

SECRETAR 
Paul Cosma 

 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa1_hot062_2013.doc
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa2_hot062_2013.doc
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Nr. 6.704/16.04.2015 

Dosar  VI/D/1 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind trecerea unei construcţii din domeniul public al judeţului în domeniul privat al 
acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării  

Imobilul-clădiri şi terenuri în care îşi desfăşoară activitatea Regia Autonomă "Aeroportul 
Transilvania Tîrgu Mureş", aparţin domeniului public al judeţului Mureş şi administrate de 
regie. 

Prin adresa nr.2257/2015, Regia solicită trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
judeţului, a clădirii-fostei staţii meteo din incinta Aeroportului, identificată în CF 
nr.51365/Ungheni – poziţia C12, întrucât în urma auditului de recertificare a "Aeroportului 
Transilvania Tîrgu Mureş", efectuat de inspectorii Autorităţii Aeronautice Civile Române în 
luna noiembrie 2014, a fost consemnat în raport,  că în conformitate cu reglementările 
„RACR-AD-PETA – 3.4.6, dimensiunile benzii PDA sunt afectate de existenţa în banda pistei a 
fostei clădiri meteo.  

Această clădire este situată la o distanţă de aproximativ 115 m faţă de axul pistei de 
aterizare decolare, fiind în interiorul zonei de protecţie laterală. Zona de protecţie laterală 
(banda pistei) a pistei de aterizare decolare are o lăţime de 300 m, respectiv  150 m  stânga 
şi 150 m dreapta faţă de axul pistei. Ori, în conformitate cu prevederile reglementărilor 
aeronautice civile, RACAR-AD-PETA cap. 3.4.6 şi a cerinţelor EASA şi a Reg. 139/2014, în 
interiorul acestei zone nu trebuie să se afle nici un obstacol, cu excepţia instalaţiilor de 
aerodrom (balizaj, ILS, etc.) 

În conformitate cu Planul de măsuri corective asumat de Regie, pentru remedierea 
neconformităţilor identificate de către AACR, în vederea prelungirii certificatului de 
exploatare, sunt necesare efectuarea lucrărilor care se impun pentru eliminarea oricăror 
obstacole situate pe banda pistei. Prin urmare, pentru desfăşurarea activităţilor de trafic 
aerian în condiţii de siguranţă se impune demolarea fostei clădirii meteo. 

Această Staţie meteo a fost pusă în funcţiune în anul 1969 împreună cu platforma 
meteorologică şi depozitul de hidrogen pentru efectuarea activităţilor şi informaţiilor 
aeronautice specifice. În luna decembrie 2007 a fost dezafectată, ca urmare a instalării unei 
Staţii Meteo Semiautomate în turnul de control al Regiei. 

Având în vedere acest fapt şi ţinând cont de solicitarea conducerii R.A. "Aeroportul 
Transilvania Tîrgu Mureş" propunem trecerea construcţiei din domeniul public în domeniul 
privat al judeţului, scoaterea ei din funcţiune şi demolarea acesteia în vederea eliberării 
amplasamentului. 

Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, în calitate de administrator al 
imobilului, va face demersurile pentru obţinerea autorizaţiei de desfiinţare a construcţiei şi 
valorificarea materialelor rezultate din demolare, cu respectarea prevederilor legale. 

Veniturile realizate, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul judeţean, 
în conformitate cu prevederile art.4 din O.G. nr.112/2000.  

Având în vedere cele prezentate supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 
alăturat. 

PREŞEDINTE                                             

Ciprian Dobre                                                      DIRECTOR EXECUTIV: Bartha Iosif 

                                                                         ARHITECT ŞEF : Răzvan Şipoş 

                                                                         DIRECTOR EXECUTIV: Ionel Ignat 

Întocmit: Marcela Moldovan, consilier 
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