
 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.133 

din 11 septembrie 2014 

 

privind aprobarea Hărții strategice de zgomot a Aeroportului Transilvania 

Tîrgu Mureș 

 
 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând expunerea de motive nr.15.174/03.09.2014 a Direcţiei Amenajare 

Teritoriu și Urbanism, adresa nr.4135/AK/06.08.2014 a Ministerului Mediului și 

Schimbărilor Climatice, adresa nr.4670 din 26.08.2014 a R.A. „Aeroportul 

Transilvania” Tîrgu Mureș, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere prevederile art.4, alin.(24) al Hotărârii Guvernului   nr. 321/2005    

privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările și 

completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 91, alin.(1), lit.„d” coroborate cu cele ale alin. (5), 

lit.„a”, pct.9 precum și cele ale art. 97, alin.(1) din Legea  nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

     hotărăşte :  

Art.1. Se aprobă Harta strategică de zgomot a Aeroportului Transilvania                   

Tîrgu Mureș, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Președintele 

Consiliului de Administrație a R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș.  

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Ministerului Mediului și Schimbărilor 

Climatice, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş și R.A. „Aeroportul Transilvania” 

Tîrgu Mureş. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                       Contrasemnează 

Ciprian Dobre                                                                         SECRETAR 

                                                                                                Paul Cosma 

        

 

 

 

 



 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Hărții strategice de zgomot a 

Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș 

 

În scopul prevenirii sau reducerii efectelor dăunătoare și a disconfortului 

provocate de expunerea populației la zgomote ambiante, se impune dezvoltarea 

măsurilor de reducere a zgomotului emis de sursele principale de poluare sonoră, 

în special de aeronave. 

Înainte ca Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice să realizeze raportarea 

către Comisia Europeană se aprobă prin hotărâre a consiliului județean și lucrarea 

Harta strategică de zgomot a Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș. 

Prin adresa nr.4135/AK/06.08.2014 (înregistrată cu nr.13.914 din 11.08.2014) 

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice solicită urgentarea aprobării de către 

Consiliul Județean Mureș a hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune 

pentru aeroportul Tîrgu Mureș. 

R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș prin adresa nr.4670 din 26.08.2014 

(înregistrată cu nr.14.842 din 27.08.2014) înaintează spre aprobare Harta 

strategică de zgomot a Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș, ce cuprinde                 

3 Rapoarte și în 6 anexe. 

În acest sens, potrivit prevederile art.4, alin.(24) al H.G. nr. 321/2005    privind 

evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările și completările 

ulterioare, coroborate cu art.97, alin.(1)  din Legea  nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem 

adoptarea proiectului de hotărâre  privind aprobarea Hărții strategice de 

zgomot a Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș. 

 

VICEPREȘEDINTE                                                                    ARHITECT ȘEF 

Kelemen Atilla Marton                                                      arh. Șipoș Răzvan 

 

       

                   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                
Întocmit: ing. Pop Călin Alexandru 
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