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HOTĂRÂREA NR.15 
din 30 ianuarie 2020 

privind aprobarea documentației tehnico–economice și a indicatorilor tehnico–economici 

ai  investiției ”Lucrări de reabilitare la CT1” - Regia Autonomă ”Aeroport Transilvania” 

Târgu Mureș 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.1488/20.01.2020 al Vicepreședintelui Consiliului 

Județean Mureș, raportul de specialitate nr.1831/23.01.2020 al Direcţiei tehnice, 

Serviciul investiții și achiziții publice - Compartimentul investiții, raportul Serviciului 

juridic nr. 1878/23.01.2020, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

Luând în considerare solicitarea Regiei Autonome ”Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș, 

înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.390/08.01.2020, precum și documentația 

tehnico-economică întocmită de către proiectantul S.C. Proiect S.R.L. din Târgu Mureș,  

Cu respectarea prevederilor art.9-10 din HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 

de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.b), coroborate cu cele ale alin.(3) lit.f), 

precum și ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ,  

hotărăşte: 

 

Art.1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică şi indicatorii tehnico-economici ai 

investiţiei ”Lucrări de reabilitare la CT1” - Regia Autonomă ”Aeroport Transilvania” Târgu 

Mureș, conform Scenariului 1 din Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții 

(DALI), la valoarea totală a investiției de 1.654.375,07 lei cu TVA inclus (19%), din care 

C+M: 642.029,24 lei cu TVA inclus (19%), conform Anexei și a devizului general care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Regiei Autonome ”Aeroportul Transilvania” Târgu 

Mureș, Direcţiei tehnice şi Direcţiei economice din cadrul Consiliului Județean Mureș, 

care vor răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                Contrasemnează 

Péter Ferenc                                       SECRETAR GENERAL

                   Paul Cosma 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico–economice și 

a indicatorilor tehnico–economici ai  investiției ”Lucrări de reabilitare la CT1 - 

Regia Autonomă ”Aeroport Transilvania” Târgu Mureș” 

 

Aeroportul Transilvania Târgu Mureș este situat în localitatea Vidrasău, judeţul Mureş, 

pe DN 15, la km 14,5. Imobilul se află în proprietatea publică a Județului Mureș și în 

administrarea Regiei Autonome ”Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș, având o 

suprafață de 958.055 mp, identificat în Cartea Funciară nr. cad. 51365/UAT Ungheni.  

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.140/28.09.2017 privind rectificarea 

bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2017, anexa 7/e, capitol bugetar 

84.C, poziția 14, au fost aprobate fondurile necesare elaborării documentației 

„Actualizare DALI + PT și indicatori tehnico-economici pentru lucrări de reabilitare la 

CT1”.  

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome ”Aeroport 

Transilvania” Târgu Mureș nr.2/14.01.2020 s-a propus aprobarea documentației 

tehnico–economice și a indicatorilor tehnico–economici ai  investiției „Lucrări de 

reabilitare la CT1” - Regia Autonomă ”Aeroport Transilvania” Târgu Mureș” - Scenariul 

nr.1, recomandat de proiectant.  

Regia Autonomă ”Aeroport Transilvania” Târgu Mureș, în calitate de beneficiar al 

investiției, prin adresa nr.62/08.01.2020, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub 

nr.390/08.01.2020, a înaintat solicitarea de aprobare a documentației tehnico–

economice și a indicatorilor tehnico–economici ai  investiției „Lucrări de reabilitare la 

CT1” - Regia Autonomă ”Aeroport Transilvania” Târgu Mureș”, în conformitate cu 

prevederile art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare.  

Proiectantul a prevăzut două scenarii tehnico-economice, după cum urmează: 

Scenariul 1 - cu investiție minimă, la valoarea totală a investiţiei de 1.654.375,07 lei 

cu TVA inclus (19%), din care Construcții-montaj (C+M): 642.029,24 lei cu TVA inclus 

(19%).  

Scenariul 2 - cu investiție maximală, la valoarea totală a investiţiei este 1.700.830,37  

lei cu TVA inclus (19%), din care Construcții-montaj (C+M): 642.029,24 lei cu TVA 

inclus (19%).  

Proiectantul a recomandat Scenariul 1. 

Potrivit Certificatului de Urbanism nr.29/06.03.2018, al cărui termen de valabilitate a 

fost prelungit până la data de 05.03.2020, au fost obținute următoarele avize și 

acorduri: 
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- Aviz (alimentare cu apă și canalizare) SC COMPANIA AQUASERV SA Târgu Mureș 

Nr.10575/V/B/6/30.12.2019; 

- Aviz (alimentare cu energie electrică) SDEE Transilvania Sud Târgu Mureș  

Nr.70301926438/16.12.2019; 

- Aviz (gaze naturale) SC DELGAZ GRID SA Târgu Mureș Nr.212135015/ 13.12.2019; 

- Acord Inspectoratul de Stat în Construcții Mureș Nr.29241/18.06.2018; 

- Notificare și Decizia etapei de încadrare Agenția pentru Protecția Mediului Mureș 

Nr.3643/ 08.08.2018;  

- Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Română Nr.16597/896/13.05.2019. 

Aeroportul Transilvania Târgu Mureş, în calitate de beneficiar al investiției, a înaintat 

împreună avizele/acordurile specificate Certificatul de Urbanism nr.29/06.03.2018,  

documentația tehnico-economică faza DALI incluzând și următoarele documente:  

- Devizul general elaborat în conformitate cu HG 907/2016; 

- Graficul orientativ de realizare a lucrărilor în 3 luni de zile, detaliat pe etape de 

execuție (DALI, Volumul: Parte Scrisă; cap.6, pct.6.3);  

- Plan de situație 1:500 + Plan de încadrare în zonă 1:2000; 

- Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară pentru Imobil nr. cad.51365/UAT 

Ungheni; 

- Raport de expertiză tehnică Nr.2/28.12.2018 pentru instalații termice (It);  

- Raport de expertiză tehnică Nr.36/EI/11.07.2019 pentru instalații electrice (Ie);  

- Raport de expertiză tehnică Nr.7/12.12.2019 pentru instalații apă și canalizare 

(Is+It); 

- Referat verificator proiecte Electrice (Ie) Nr.4433/15.11.2019; 

- Referat verificator proiecte Instalații Sanitare+Termice (Is+It) Nr.(fn); 

- Referat verificator proiecte Instalații Gaze (Ig) Nr.(fn) din12.08.2016; 

- Referat verificator proiecte Rezistență mecanică și stabilitate (A1) Nr.481/ 

06.06.2018.  

Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, în calitate de beneficiar al investiției, a înaintat 

documentația tehnico–economică, prin adresa nr.264/17.01.2020, înregistrată la 

Consiliul Județean Mureș cu nr.1337/17.01.2020.  

Documentația a fost recepționată prin Procesul-Verbal de Recepție Nr.4685/ 

06.07.2018. 

Ca urmare a verificării documentației mai sus-menționate și luând în considerare că 

aceasta a fost întocmită potrivit HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ 

proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare, 

Supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.  

 

VICEPREŞEDINTE  

Ovidiu Dancu 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico–economice și 

a indicatorilor tehnico–economici ai  investiției ”Lucrări de reabilitare la CT1” -

Regia Autonomă ”Aeroport Transilvania” Târgu Mureș 

 

Imobilul este situat în localitatea Vidrasău, judeţul Mureş, pe DN 15, Târgu Mureş -

Ludus la km 14,5, se află în proprietatea publică a Județului Mureș și în administrarea 

Regiei Autonome Aeroport Transilvania Târgu Mureș, cu o suprafață de 958.055 mp, 

identificat prin Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară pentru Imobil nr. cad. 

51365/UAT Ungheni. 

Situația existentă  

Obiectivul supus intervenției și care face obiectul documentației tehnico–economice 

mai sus-menționate, este clădirea C1 a aerogării vechi-bloc tehnic, în care 

funcționează centrala termică principală CT1 a Regiei Autonome ”Aeroport 

Transilvania” Târgu Mureș. Centrala termică principală CT1 deservește aerogara, 

asigurând în prezent peste 90% din energia termică necesară pentru întreaga aerogară. 

Suprafața CT1 este de aproximativ 48,5 mp, iar volumul încăperii este de aproximativ 

256 mc. Centrala termică principală CT1 se învecinează cu salonul VIP și cu Direcția 

Serviciilor de Navigație Aeriană.  

Utilitățile tehnico-edilitare existente, asigură alimentarea cu apă, canalizare, energie 

electrică și gaze naturale pentru nivelul actualei configurații. Accesul auto se 

realizează din drumul Național DN15 (E60). 

În prezent, capacitatea centralei principale CT1 este asigurată de cazanele Metalica 

2x0,55 Gcal/h = 1,1 Gcal/h și de cazanele Vaillant 2x0,15 Gcal/h = 0,3 Gcal/h .  

Cazanele Metalica au o vechime de 50 ani, sunt uzate fizic și moral, funcționează cu 

randamente foarte reduse și sunt poluante. Instalația de încălzire din centrala 

principală CT1 este realizată cu 50 ani în urmă (în anul 1969) și este asigurată în 

prezent cu un vas de expansiune deschis. Cazanele sunt legate prin conducta comună 

de siguranță de ducere și întoarcere la vasul de expansiune deschis. Prin aceasta, nu 

sunt respectate prevederile STAS 7132/1986 - Măsuri de siguranță la instalațiile de 

încălzire centrală cu apa având temperature maximă de 115⁰C și nu îndeplinesc 

condițiile de funcționare în siguranță, impuse de prescripțiile ISCIR în vigoare. 

Cazanele Vaillant au o capacitate de 2x0,15 Gcal/h = 0,3 Gcal/h, au 2 coșuri de fum, 

separate de cele ale cazanelor Metalica.  

Cazanele Metalica, având o putere mai mare de 400 kW, se supun prescripțiilor 

tehnice ISCIR-PT-C9-2010.  

Durata de funcționare este mai mare decât durata normală de funcționare stabilită 

conform prevederilor HGR 2139/2004, pentru a putea rămâne în funcțiune, s-au 

expertizat aceste instalații și s-au întocmit rapoartele tehnice conform prescripțiilor 

  Nr.1831/23.01.2020 
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tehnice ISCIR-PT-C9-2010 de către persoane juridice autorizate pentru activitatea de 

”verificări tehnice în utilizare pentru examinări cu caracter tehnic”. 

Având în vedere problemele existente la centrala termică CT1, cazanele Metalica au o 

vechime de peste 45 ani, sunt uzate fizic și moral, funcționează cu randamente foarte 

reduse și sunt poluante, iar verificarea tehnică este costisitoare,  

Regia Autonomă ”Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș a comandat în cursul anului 

2018, realizarea unei Documentații de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru 

realizarea lucrărilor de reabilitare la CT1. 

Situația propusă  

În documentația tehnică se propun lucrările de reabilitare la centrala principală CT1, 

constând în demolarea canalelor de gaze arse și a postamentelor utilajelor 

dezafectate, refacerea pardoselii în zonele afectate, montarea coșului de fum din inox 

Ø 450 în golul coșului existent, montarea panourilor solare pe o structură metalică din 

profile laminate IPE 180 și țevi rectangulare 40x40x4, prin intermediul cărora 

încărcările sunt transmise direct în stâlpi și în final, realizarea finisajelor conform 

funcțiunilor, în spațiile în care s-au efectuat lucrările de intervenții, precum și 

modernizarea centralei CT1, prin înlocuirea în totalitate a utilajelor vechi, uzate fizic 

și moral, poluante, cu utilaje noi, moderne, cu randamente ridicate, cu grad mare de 

siguranță în exploatare și cu o eficiență mai ridicată. Se propune achiziționarea a 2 

cazane de apă caldă din elemenți de fontă, în condensație, centrala urmând să 

funcționeze cu supraveghere permanentă. 

Utilajele noi, moderne, vor satisface necesarul total de căldură al aerogării, ținând 

cont și de extinderile preconizate. 

Cazanele Metalica vechi, dezafectate din CT1 se vor casa, iar cazanele Vaillant vor fi 

conservate pentru furnizarea energiei termice necesare unor obiective amplasate la 

distanță mare față de centrala termică existentă.  

Centrala termică va produce apa caldă 80/60⁰C, necesară pentru încălzire, ventilație  

și apă de consum de 60⁰C. 

Pentru reducerea consumului de combustibil și implicit a cheltuielilor de exploatare, 

s-a propus echiparea centralei termice cu un sistem de preparare apa caldă de consum 

cu energie solară. Se propune utilizarea unei scheme de preparare bivalentă de apă 

caldă de consum: Un boiler cu preparare cu energie solară înseriat cu boilerul  pentru 

preparare apa caldă cu energie termică de la cazane. 

Proiectantul a propus și prezentat 2 scenarii tehnico-economice, determinate de 

soluțiile tehnice ale sistemelor termice propuse, modul de funcționare și tipurile de 

cazane utilizate în cele 2 sisteme, după cum urmează: 

Scenariul 1 - cu investiție minimă:  

- Se propune achiziționarea a 2 cazane de apă caldă, cu capacitatea 1000 kW la 

temperaturile de 80/60⁰C, de pardoseală, pe gaz, în condensație, din elemenți din 

fontă de aluminiu /siliciu, centrala urmând să funcționeze cu supraveghere 

permanentă; 

- Cele 2 cazane sunt cu rezistență mare la coroziune, cu autocurățire, fără limită de 

debit minim la funcționare sub 75⁰C, echipate cu arzător de gaze naturale 

modulante (între 15⁰C - 100⁰C); 
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- Combustibil gaze naturale; 

- Randamentul anual de exploatare >109,3%; 

- Emisii reduse de noxe; 

- Putere acustică între 61-65 dB la distanța de 1 m;  

- Randamentul normat 98,3% la temperaturile de 75/60⁰C; 

- Randamentul normat 108,3% la temperaturile de 40/30⁰C; 

- Funcționare în cascadă; 

- Cu sistem propriu de rulare pentru a permite amplasarea pe poziție; 

- Ușor de montat; 

- Cazanele sunt prevăzute cu sistem electronic de siguranță la creșterea temperaturii 

peste limita admisă, cu sensor pentru diferență de presiune a aerului și electrod de 

ionizare pentru supravegherea arderii, cu chit de evacuare condens din țeavă de 

material plastic Ø 32 prevăzut cu sifon; 

- Evacuarea gazelor de ardere se face în atmosferă printr-un coș de fum nou, din inox 

Ø 450, introdus în golul coșului de fum din cărămidă, existent; 

- 2 boilere verticale, cu mod de preparare continuă de apă caldă de 60⁰C, utilizând 

agent termic apă caldă de 80⁰C, dintre care 1 boiler cu capacitatea 1000 L și 1 

boiler cu capacitatea 1500 L; 

- Cele 2 boilere verticale sunt utilizate într-o schemă de preparare bivalentă de apă 

caldă de consum, respectiv 1 boiler cu preparare cu energie solară înseriat cu 1 

boiler  pentru preparare apa caldă cu energie termică de la cazane; 

- 21 buc. panouri solare, cu suprafața de captare de 2,51 mp/buc, cu protecție la 

supraîncălzire, inclusiv sistem de racordare pentru 3 câmpuri a câte 7 panouri 

/colector, montate pe o structură metalică din profile laminate IPE 180 și țevi 

rectangulare 40x40x4; 

- 1 buc. stație solară cu sistem drain back complet echipată. 

Conform devizului general din scenariul 1- cu investiție minimă, valoarea totală a 

investiţiei este 1.654.375,07 lei cu TVA inclus (19%), din care Construcții-montaj 

(C+M): 642.029,24 lei cu TVA inclus (19%).  

Scenariul 2 - cu investiție maximală:  

- Se propune achiziționarea a 2 cazane de apă caldă ignitubulare: 1 cazan în 

condensație, cu capacitate de 1006 kW la temperaturile de 80/60⁰C și 1100 kW la 

temperaturile de 50/30⁰C și 1 cazan de joasă temperatură, din oțel, cu capacitate 

de 1080 kW la temperaturile de 80/60⁰C.  

- Centrala va funcționa cu supraveghere permanentă.  

- Cazanele sunt prevăzute din construcție cu un limitator temperatură maximă și cu 

un regulator de temperatură.  

- Evacuarea gazelor de ardere se face în atmosferă prin 2 coșuri de fum noi, din inox, 

tristrat, cu grosimea peretelui interior 1 mm și a termoizolației 50 mm, cu 

diametrul Ø 300 și înălțimea de 18 m. 

- Coșurile de fum noi din inox, se vor introduce în golul coșului de fum din cărămidă 

existent și se vor ancora corespunzător de pereții interior ai acestuia. 

Conform devizului general din scenariul 2- cu investiție maximală, la valoarea totală a 

investiţiei este 1.700.830,37  lei cu TVA inclus (19%), din care Construcții-montaj 

(C+M): 642.029,24 lei cu TVA inclus (19%).  
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În ambele scenarii, investiția se va realiza într-o singură etapă, durata de realizare 

fiind de 3 luni, conform graficului întocmit de proiectant. 

De asemenea, în ambele scenarii, se propune ca finanțarea investiției să se realizeze 

din bugetul local al Consiliului Județean Mureș.  

Diferența între cele două scenarii propuse o constituie soluția tehnică constructivă 

pentru echiparea centralei termice CT1, precum și avantajele din punct de vedere al 

cerințelor esențiale de calitate și economic.  

Scenariul tehnico-economic recomandat de către proiectant este Scenariul 1- cu 

investiție minimă, care prezintă următoarele avantaje din punct de vedere financiar și 

tehnic:  

- Costul de realizare a investiției în Scenariul 1 este mai mic față de Scenariul 2; 

- Soluția tehnică de construcție și montaj este mai simplă;  

- Soluția tehnică generează economie de energie, care conduce la o mai bună 

protecție a mediului; 

- Utilajele sunt mai compacte, se pot respecta distanțele între utilaje și alte utilaje 

sau elemente prevăzute de normative, asigurând o creștere a siguranței în exploatare;   

- Colectarea gazelor se realizează printr-un singur coș de fum; 

- Este necesară o singură străpungere în coșul de fum, crescând astfel rezistența și 

stabilitatea elementelor de construcție care alcătuiesc coșul din cărămidă. În 

interiorul coșului de fum, care are dimensiunile 60x120 cm, este mai ușor și sigur de 

introdus o singură tubulatură, decât montajul și ancorajul a 2 tubulaturi, așa cum s-a 

propus în Scenariul 2; 

- Ambele cazane funcționează în condensație. 

Având în vedere avantajele prezentate mai sus, precum și faptul că soluția tehnică 

propusă în Scenariul 2 implică costuri mai mari de realizare decât cea propusă în 

scenariul 1, se poate concluziona că alegerea scenariului 1 este justificată, atât din 

punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere financiar, prin diferența dintre 

valorile estimate pentru fiecare scenariu în parte.  

Documentația tehnică a fost realizată de către societatea SC Proiect SRL Tîrgu Mureş, 

la solicitarea Regiei Autonome Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș. 

Prin adresa nr.62/08.01.2020, înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.390/ 

08.01.2020, RA Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș a solicitat includerea acestui 

obiectiv de investiții pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Mureș, în vederea 

aprobării documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici.  

Prin adresa nr.264/17.01.2020, înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu 

nr.1337/17.01.2020, RA Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș a transmis documentațiile 

revizuite, conform solicitării Consiliului Județean Mureș, transmisă cu adresa 

nr.25976/21.10.2019. 

Au fost anexate următoarele documente: 

- Certificatul de Urbanism nr.29/06.03.2018, al cărui termen de valabilitate a fost 

prelungit până la data de 05.03.2020, au fost obținute următoarele avize și acorduri: 

- Avizele obținute potrivit Certificatului de Urbanism nr. 29/06.03.2018: 

- Aviz (alimentare cu apă și canalizare) SC COMPANIA AQUASERV SA Târgu Mureș 

Nr.10575/V/B/6/30.12.2019; 
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- Aviz (alimentare cu energie electrică) SDEE Transilvania Sud Târgu Mureș  

Nr.70301926438/16.12.2019; 

- Aviz (gaze naturale) SC DELGAZ GRID SA Târgu Mureș Nr.212135015/ 13.12.2019; 

- Acord Inspectoratul de Stat în Construcții Mureș Nr.29241/18.06.2018; 

- Notificare și Decizia etapei de încadrare Agenția pentru Protecția Mediului Mureș 

Nr.3643/ 08.08.2018;  

- Aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Română Nr.16597/896/13.05.2019. 

- Devizul general elaborat în conformitate cu HG 907/2016; 

- Graficul orientativ de realizare a lucrărilor în 3 luni de zile, detaliat pe etape de 

execuție (DALI, Volumul: Parte Scrisă; cap.6, pct.6.3);  

- Plan de situație 1:500 + Plan de încadrare în zonă 1:2000; 

- Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară pentru Imobil nr. cad.51365/UAT 

Ungheni; 

- Raport de expertiză tehnică Nr.2/28.12.2018 pentru instalații termice (It);  

- Raport de expertiză tehnică Nr.36/EI/11.07.2019 pentru instalații electrice (Ie);  

- Raport de expertiză tehnică Nr.7/12.12.2019 pentru instalații apă și canalizare 

(Is+It); 

- Referat verificator proiecte Electrice (Ie) Nr.4433/15.11.2019; 

- Referat verificator proiecte Instalații Sanitare+Termice (Is+It) Nr. (fn); 

- Referat verificator proiecte Instalații Gaze (Ig) Nr. (fn) din 12.08.2016; 

- Referat verificator proiecte Rezistență mecanică și stabilitate (A1) Nr.481/ 

06.06.2018.  

În conformitate cu prevederile art. 20 lit.”e” din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, autorităţile administraţiei publice locale au responsabilitatea 

administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică şi privată a unităţii 

administrativ-teritoriale. Conform art.23 lit.”d” din aceeaşi lege, ordonatorul de 

credite răspunde de integritatea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea 

instituţiei pe care o conduce. Imobilul este în patrimoniul Judeţului Mureş, astfel 

lucrările descrise mai sus trebuie realizate de proprietar/administrator.  

Având în vedere cele prezentate anterior, apreciem că, sunt întrunite condiţiile legale 

pentru promovarea spre aprobare a documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor 

tehnico-economici ai investiții „Lucrări de reabilitare la CT1”- Regia Autonomă 

”Aeroport Transilvania” Târgu Mureș, la o valoare totală a investiției de 1.654.375,07 

lei cu TVA inclus (19%), din care Construcții-montaj (C+M): 642.029,24 lei cu TVA 

inclus (19%).  

 

               DIRECTOR EXECUTIV 

                  ing. Márton Katalin 
 

 

 

 

 

 

Întocmit: ing. Tămaș Teofil 

Verificat: şef serviciu ing. Pătran Carmen 

2 ex 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico–economice și 

a indicatorilor tehnico–economici ai  investiției ”Lucrări de reabilitare la CT1 - 

Regia Autonomă ”Aeroport Transilvania” Târgu Mureș”  

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Vicepreședintele Consiliului Judeţean Mureş, 

cu Referatul de aprobare nr.1488/20.01.2020 şi în considerarea celor reținute în 

Raportul de specialitate nr.1831/23.01.2020 al Direcţiei Tehnice - Serviciul Investiții și 

Achiziții Publice - Compartimentul Investiții,  

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: 

Analizând proiectul de hotărâre și înscrisurile anexate, reiese că, în speţă, sunt 

incidente prevederile art.9-10 din HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ 

proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare, și ale art.173 alin.(1) lit.„b” coroborate cu cele ale alin.(3) lit.”f” din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.  

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.140/28.09.2017 privind rectificarea 

bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2017, anexa 7/e, capitol bugetar 

84.C, poziția 14, au fost aprobate fondurile necesare elaborării documentației 

„Actualizare DALI + PT și indicatori tehnico-economici pentru lucrări de reabilitare la 

CT1”.  

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome ”Aeroport 

Transilvania” Târgu Mureș nr.2/14.01.2020 s-a propus aprobarea documentației 

tehnico–economice și a indicatorilor tehnico–economici ai  investiției „Lucrări de 

reabilitare la CT1” - Regia Autonomă ”Aeroport Transilvania” Târgu Mureș” - Scenariul 

nr.1, recomandat de proiectant.  

Prin urmare, a fost elaborată documentația tehnico-economică aferentă obiectivului 

de investiții, respectiv documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și devizul 

general al investiției,  în conformitate cu prevederile art.9-10 din HGR nr.907/2016 

privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 

Nr. 1878/23.01.2020 

Dosar. IX/B/1 
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modificările și completările ulterioare, fiind obținute toate avizele prevăzute în 

certificatul de urbanism. 

În calitate de beneficiar al investiției, Regia Autonomă ”Aeroport Transilvania” Târgu 

Mureș, prin adresa nr.62/08.01.2020, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub 

nr.390/08.01.2020, a înaintat solicitarea de aprobare a documentației tehnico–

economice și a indicatorilor tehnico–economici ai  investiției „Lucrări de reabilitare la 

CT1” - Regia Autonomă ”Aeroport Transilvania” Târgu Mureș”. 

În conformitate cu prevederile art.9 alin.(4) din HGR nr.907/2016, DALI se aprobă 

potrivit competenţelor stabilite prin Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm că 

potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.”b” din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, consiliul judeţean exercită atribuţii privind dezvoltarea economico-

socială a judeţului, sens în care potrivit alin.(3) lit.”f” din același text legal, în 

exercitarea acestor atribuţii, aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru 

lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii. 

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 și completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind 

aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai 

investiţiei ”Lucrări de reabilitare la CT1 - Regia Autonomă ”Aeroport Transilvania” 

Târgu Mureș”, îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării 

plenului Consiliului Judeţean Mureş, ulterior avizării de către comisiile de specialitate 

nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ.  

  

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit: Lokodi Emőke / 2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas - Șef Serviciu 
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COMPANIA AQUASERV S.A.
ORC: J26/464/1998; GIF: R010755074 
Str. Kos Karoly nr.l Târgu-Mureş 
Cod poştal; 540297,ROMÂNIA
Telefon: +40-(0)265-208.888
Fax; +40-(0)265-210.442
E-mail; client0aquaserv.ro

WWW.aquaserv.ro

Nr. 10573^ V / B / 6 / 30. 12. 2019 F-PO-0028-01/ed.2 .

Către,
RA AEROPORTUL TRANSILVANIA TÂRGU - MUREŞ

UNGHENI 
Satul Vidrasău iără nr. 

jud. Mureş

Urmare cererii dum neavoastră înregistrată cu numărul de mai sus , prin care solicitaţi, conform 
planului de situaţie anexat ’• aviz amplasam ent pentru „ Actualizare DALI şi PT pentru lucrări de 
reabilitare la CT 1 ”, im obilul fiind situat în jud. M ureş, oraşul Ungheni, satul ReceaA^idrasău, nr. 1/A, 
identificat prin C.F. nr. 51365/Ungheni ),

ca rezultat al analizei docum entelor anexă la cererere şi a configuraţiei reţelelor publice de alimentare cu apă
şi/sau canalizare din zona noului amplasament,

pentru lucrările de actualizare DALI şi PT pentru lucrări de reabilitare la CT 1, emitem:

AVIZUL DE AM PLASAM ENT FAVORABIL nr. 1591 / 30. 12. 2019 cu următoarele precizări:

1. în zona în care urm ează să se execute lucrările de reabilitare la CT 1, Compania Aquaserv S. A. nu are 

în administrare şi în gestiune reţele de alimentare cu apă potabilă şi canalizare.

2. Reţelele de canalizare din oraşul Ungheni sunt în administrarea autorităţii publice locale.

3. Prezentul aviz de am plasam ent s-a eliberat în conformitate cu Certificatul de Urbanism numărul 29 din 

06.03.2018 -  cu valabilitatea prelungită până la data de 05.03.2020 emis de Prim ăria Oraşului Ungheni, 

judeţul M ureş, şi este valabil 12 luni de la data emiterii.

DIRECTOR TEHNIc\ 
ing. Bota Zoltán

COORDONATOR PROIECTARE 
ing. K1ÓSZ Ildikó

Operator de date cu caracter personal

http://WWW.aquaserv.ro
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DELGAZ
grid

RA Aeroportul Transilvania Tg.Mures
Prin Pop loan Petru
Str. - nr. 1/A
Loc. Recea jud. Mureş

D elg az Grid S.A. 
D e p a rta m e n t Acces la R eţea  
w w w .d e lg a z-g rid .ro

AVIZ FAVORABIL
212135015/13.12.2019

Stimate domnule Pop loan Petru,

Urmare a solicitării dumneavoastră, privind emiterea avizului de amplasament 
pentru lucrarea „Autorizare DALI si PT pentru lucrări de reabilitare la C T l” 
Oras Ungheni sat Recea nr.l/A  jud. Mureş 
CF nr.51365/Ungheni,nr.cad.51365;
în urma analizării documentaţiei depuse vă comunicăm avizul favorabil, 
întrucât lucrarea precizată mai sus nu afectează sistemul de distribuţie gaze 
naturale.

La toate clădirile amplasate în localităţi în care există reţele de gaze naturale, 
indiferent dacă clădirile sunt sau nu alimentate cu gaze, pentru evitarea 
pătrunderii în clădiri a eventualelor scăpări de gaze, se prevăd măsuri de 
etanşare la trecerile instalaţiilor de orice utilitate (încălzire, apă, 
canalizare,cabluri electrice, telefonice, televiziune etc.) prin pereţii subterani şi 
prin planşeele subsolurilor clădirilor,conform NTPEE-2018 art.93.

Prezentul aviz este valabil până la data de 13.12.2020(12 luni), cu posibilitatea 
prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de urbanism. 
Prelungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile înainte de expirarea 
avizului iniţial.

D e lg a z  G r id  S A  
P a n d u r i lo r  4 2  
5 4 0 5 5 4  T îrg u  M u re ş

P r e ş e d in te le  C o n s iliu lu i d e  
A d m in is t r a ţ ie

M a n fre d  Paasch

D ire c to r i  G e n e ra li  
F e re n c  C s u la k  
(D ir e c to r  G e n e ra l)
C a rm e n  T e o n a  O lte a n  (a d j .)  
P e tre  R a d u  (a d j .)

Cu respect.

Onişor Cosmin Tr^ 
Coordonator Echi

an
de Acces la Reţea

1

delgaz GRIC
SA 
66

Laszlo Desideriu 
Manager de Racardare Gaz
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DEGR P03-01-02-F-04, Ed.2

http://www.delgaz-grid.ro
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SDEE
Transilvania Sud

Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.

Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Mureş

Str. Căiărâşitor Nr. 103, 540320, Targu Mureş, Jud, Mureş

Tel: +40 265 205 999 C.Î.F. SOEE TS/C.U.I. Suc.: R014493260/ 1451.6614

Fax: +40 265 205 704 R X . SDEE TS/Suc.: 308/23S/2002 / J26/20I/2002
www.distfibutiü-cnergie.ro Capital Sociai: 445.826.400 iei

Cod operaior date cu caracter personal; 21641

Birou Acces la reţea

CĂTRE,
AEROPORTUL TRANSILVANIA-TARGU MURES RA 

judeţ MURES, localitate VIDRASAU (comuna UNGHENI) strada 
SOS.TARGU MURES-PLOIEŞTI K M  15 nr. FN  cod postai 540000

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. 
70301926438 / 05.12.2019, pentru obiectivul ACTUALIZARE DALI SI PT  
PENTRU LUCRĂRI DE REABILITARE LA CT 1
amplasat în Judeţ MURES, loc. RECEA (comuna UNGHENI), strada —, nr. 1/A 
-CF 51365

In urma analizei documentaţiei, pentru construcţia obiectivului menţionat, se 
emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 70301926438 / 16.12.2019 
pentru faza ACTUALIZARE DALI SI PT 

PENTRU LUCRĂRI DE REABILITARE LA CT 1

Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastră, se va face respectându-se 
condiţiile impuse de legislaţia în vigoare ;

-In zona am plasamentului studiat nu exista re ţe le  e le ctrice  ale SD EE Transilvania Sud -S tructura  Regionala  
M ures.

- In cazul iden tificării in teren  a unor instalata e le ctrice  netrasate pe planul de situatie, se vo r anunţa 
reprezentanta SDEE TS - C en tru l O peraţional Regiona l MT/JT Tg.M ures.

- Daca lucrările  afecteaza urm atoarele instalata e le ctr ice  existente: branşam entul e lectric , tabloul cu 
siguranţele sau coloanele e le c tr ice  ale clădirilor, la inceperea lucrărilor, beneficiaru l va depune comanda 
ferm a la o unitate de specia lita te autorizata (firm a atestata de A N R E ), pentru  reamenajarea insta laţiilor 
e lectrice  afectate. A ceste  lucrări vo r  fi executate pe cheltuiala si prin grija beneficiarului.

- La executarea insta la ţiilor e le ctr ice  in terioare ale noului ob iectiv  se vo r respecta cu stricte te  
urm atoarele norm ative in vigoare : N P S M  - no rm e lo r de p ro tectie  a m uncii specifice . N orm a tivu l 17/2011
- Norm ativ  pentru pro iectarea , executarea si exploatarea insta la ţiilor e le c tr ice  a feren te c lăd irilo r si 

IPSM-IEE-001/2012 - Ins trucţiu n i p roprii de securitate si sanatate in munca pentru instalata e lectrice  in 
exploatare.

-Avizu l de amplasament nu constitu ie  aviz tehn ic de racordare. Daca doriţi alim entarea cu energ ie  electrica  
a noului ob iectiv  este necesar sa va adresaţi la SDEE TS -B iroul A cces la Reţea M ures.

- Avizul de amplasament este valabil numai pentru am plasamentul pentru  care a fos t emis; realizarea 
construcţie i pe un alt am plasament nu poate fi facuta decât dupa obţinerea  unui aviz pentru noul 

amplasament.
- Prezentu l aviz este valabil pe perioada valabilitatii certifica tu lu i de urbanism in baza caruia a fost emis.
- Prelungirea  term enulu i de valabilita te se poate face de ca tre opera toru l de reţea, gratu it, la cererea  
adresata de titu la r cu ce l puţin 15 zile inaintea expirării acestuia, in cond iţiile  in care an terior a fos t 
prelungit term enul de va labilita te a certifica tu lu i de urbanism in baza caruia a fos t emis, ia r restul 
cond iţiilo r nu s-au m od ifica t fata de m om entul em ite rii avizului.

-Prezentul aviz isi inceteaza valabilitatea daca expira term enul de valabilitate sau daca se modifica datele 
obiectivu lu i (ca racte ris tic i tehnice, suprafaţa ocupata, inaltim e e tc .) care au stat la baza em iterii avizului. 
-Daca in perioada de valabilita te a avizului, so licitantu l obţine autorizatia de constru ire  pentru ob iectivu l 

respectiv, valabilitatea avizului de am plasament se extinde pe durata valabilita tii autorizaţiei de 
construire/des fiin ţare , inclusiv pe durata de execuţie a lu cră rilo r înscrisa in autorizatie.

S-a eliberat prezentul aviz în conform itate cu certificatul de urbanism nr. 29  - pre lun g it pana in 05.03.2020 
din 06.03.2018 -■ , ■
Tariful de em itere a avizului de amplasament, în valoare de 113.05 RON s-a achitat cu chitanţa nr. /

Director 
Dr. Ing. Claudiu

Serviciu Acces la reţea 
Ing. Cristian CRAMA

întocmit
Crama Toader Teodora Andreea
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