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Nr.20136/29.07.2020 

Dosar  X/D/1 

 

REFERAT 

pentru propunerea unui amendament la proiectul de hotărâre privind     

închirierea unor suprafețe de teren proprietate publică a Județului Mureș situate 

în perimetrul RA Aeroportul Transilvania Târgu Mureș 

 

Direcţia economică – Compartimentul Patrimoniu, Servicii Publice şi Guvernanţă Corporativă, 

împreună cu Direcţia juridică şi administraţie publică – Serviciul juridic, analizând solicitarea  

RA "Aeroportul Transilvania Târgu Mureş" înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr. 

19657/23.07.2020, prin care se comunică Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei 

nr.52/21.07.2020 referitoare la închirierea unor suprafețe comerciale și a unor spații 

publicitare din imobilul înscris  în C.F. nr.51365/Ungheni, aflat în administrarea Regiei, 

Propune formularea următorului amendament la proiectul de hotărâre mai sus indicat, astfel: 

1. Completarea titlului proiectului de hotărâre, acesta urmând a avea următorul conținut: 

“Hotărâre nr._____30 iulie 2020  privind închirierea unei suprafețe de teren și a unor spații 

din imobilele proprietate publică a Județului Mureș aflate în administrarea RA Aeroportul 

Transilvania Târgu Mureș” 

2.Completarea preambulului proiectului de hotărâre, respectiv a celui de al doilea alineat, 

urmând ca acesta să aibă următorul conținut: 

 „Ținând cont de Hotărârile Consiliului de Administrație al Regiei Autonome „Aeroportul 

Transilvania Târgu Mureș” nr. 50/21.07.2020 și nr.52/21.07.2020” 

3.Introducerea după art. 1 al proiectului de hotărâre, al unui nou articol, art.11, cu 

următorul conținut: 

„Art. 1.1.Se aprobă închirierea prin licitație publică, pe o perioadă de 4 ani a unor spații 

din imobilul înscris în CF nr.51365/Ungheni, proprietate publică a Judeţului Mureş, 

aflate în administrarea RA Aeroportul Transilvania Târgu Mureș.” 

4.Completarea alineatului (2) al art.1 din proiectul de hotărâre, urmând ca acesta să aibă 

următorul conținut: 

„Datele de identificare, valoarea de inventar a terenului și a spațiilor, destinația 

temporară a terenului,  destinația spațiilor și prețul minim de pornire la licitație, se 

regăsesc în anexele nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

5.Completarea art.2 alineat (1) al proiectului de hotărâre, urmând ca acesta să aibă 

următorul conținut: 

“(1) Organizarea și derularea procedurilor de licitație, precum și încheierea contractelor de 

închiriere se vor realiza de către RA Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, în calitate de 

administrator al terenului și al spațiilor care fac obiectul închirierii, în condițiile legii.” 

6. După anexa nr.1, se introduce anexa nr.2, care are conținutul din materialul alăturat. 

 

 



 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   2/2 
 

 

 

 

 

Cele propuse prin prezentul amendament se supun acelorași reglementări legale primare și 

secundare în aplicarea cărora este elaborat proiectul de act administrativ, surprinse atât în 

preambulul acestuia, cât și în rapoartele întocmite de compartimentele de specialitate din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș. 

 

 

 

 

 

 

Director Executiv                                                                    Director Executiv 

Alin Mărginean                                                                           Genica Nemeș 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Întocmit: Marcela Moldovan,           Kakasi Andras 

                                   Verificat: Adriana Farkas, sef serviciu 


