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HOTĂRÂREA NR.57 

     din 24 mai 2018 
privind aprobarea tarifelor aeroportuare la 

Regia Autonomă ”Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.10657 din 18.05.2018 a Președintelui Consiliului 
Județean Mureș, raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu, Servicii 
Publice și Guvernanță Corporativă din cadrul Direcției Economice, raportul Serviciului 
Juridic, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere: 

- Hotărârea Consiliului de administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania 
Tîrgu Mureș” nr.37 din 07.12.2017, însoțită de Nota de Fundamentare nr.7846 din 
05.12.2017 a Comisiei de actualizare a tarifelor constituită la nivelul Regiei și de 
Completările Președintelui Consiliului de Administrație nr.7924 din 07.12.2017 la 
Nota de Fundamentare a Comisiei, înaintate de Regie prin adresa nr.7944 din 
08.12.2017,  

- Anunțurile Consiliului Județean Mureș nr.6162 din 28.03.2018 și nr.8951 din 
25.04.2018, pentru consultarea publică privind intenția de aprobare a tarifelor 
aeroportuare, 

- Adresa Regiei nr.2662 din 19.04.2018, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub 
nr.8514 din 19.04.2018, prin care comunică alegerea variantei a II-a a tarifelor 
aeroportuare propuse în anunțul Consiliului Județean Mureș nr.6162 din 28.03.2018, 
precum și 

- Documentul de prognoză economică pentru perioada 2018-2020 al Regiei, anexat 
adresei mai sus menționate, 

Luând în considerare prevederile art.5 din Hotărârea Guvernului nr.455/2011 privind 
tarifele de aeroport, precum și prevederile Ordinului Ministrului Transporturilor 
nr.744/2011 pentru stabilirea condițiilor care pot fi asociate tarifelor de aeroport și 
a criteriilor care pot fi aplicate la diferențierea tarifelor de aeroport, cu modificările 
și completările ulterioare, precum și prevederile art.19 și art.44 alin.(1) din 
Regulamentul de organizare și funcționare al Regiei Autonome „Aeroportul 
Transilvania Tîrgu Mureș”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 
nr.25/2012, cu modificările și completările ulterioare, 

Cu respectarea procedurilor reglementate de dispozițiile Legii nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, 
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În temeiul art.91, alin. (1), Iit. d) şi alin.(5), lit.a), pct.14, precum şi al art.97 din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

hotărăşte: 

 

Art.1. Se aprobă tarifele aeroportuare ce vor fi percepute de Regia Autonomă 
„Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, conform anexei, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Mureș și Regiei Autonome „Aeroportul 
Transilvania Tîrgu Mureș”, care va răspunde de aducerea sa la îndeplinire, în 
condițiile legii. 

 

 
PREŞEDINTE 
Péter Ferenc 

Contrasemnează
SECRETAR 

Paul Cosma 
 



 
 

 

1/1
România, 540026 Tîrgu Mureş, judeţul Mureş, Piaţa Victoriei nr.1  
Telefon: 0265-263.211    Fax: 0265-268.718    e-mail: cjmures@cjmures.ro    www.cjmures.ro   

 

Nr.10657/18.05.2018 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor aeroportuare la R.A “Aeroportul 
Transilvania Tîrgu Mureș” 

 

 

 

R.A „ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” propune  Consiliului Județean Mureș, ca în 
calitate de autoritate tutelară să aprobe noile tarife aeroportuare. 

Aprobarea de noi tarife aeroportuare-aterizare, iluminat, staționare și pasageri se impune 
cu stringență, întrucât tarifele actuale, aprobate prin HCJ nr.83/2012 nu mai corespund 
noului mediu aviatic concurențial și nici perspectivelor de dezvoltare ale Aeroportului. 

Astfel, tarifele propuse sunt mai mari față de cele anterioare, creșteri semnalându-se la 
toate tipurile de tarife, dar cu niveluri apropiate, comparativ cu celelalte aeroporturi 
regionale.(comparație între tarife AIP, fără discounturi). 

În conformitate cu prevederile legale în materie, se propun reduceri la tariful de aterizare, 
în 10 trepte a câte 5%, în funcție de frecvența de operare, până la atingerea reducerii 
maxime de 50% aplicate tarifului. 

Adoptarea noilor tarife aeroportuare are ca scop alinierea la noile cerințe ale mediului 
concurențial în spațiul Uniunii Europene, precum și asigurarea premiselor de dezvoltare ale 
Aeroportului pentru reducerea treptată a subvențiilor și atingerea pragului de 
sustenabilitate, în perspectiva anului 2024. 

Față de argumentele prezentate mai sus, supun dezbaterii și aprobării proiectul de 
hotărâre alăturat. 

 

 

PREŞEDINTE 

  Péter Ferenc 
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     Nr. 10658/18.05.2018 

        Dosar VI/D/2 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor aeroportuare la R.A  

“ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” 

 

În conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al 
R.A “ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, aprobat prin HCJ nr.25/2012 ,cu modificrile și 
completările ulterioare, tarifele aeroportuare se aprobă de Consiliul Județean la propunerea 
Consiliului de administrație, și se aplică transparent și nediscriminatoriu tuturor utilizatorilor 
infrastructurii aeroportuare. 

În acest sens, R.A.”Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” a transmis Consiliului Județean Mureș 
spre aprobare noile tarife aeroportuare  pentru aterizare, iluminat, staționare și tarif pasager, 
aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație nr.37/07.12.2017. 

Anunțul privind intenția de aprobare a noilor tarife aeroportuare a fost publicat  numai după 
finalizarea Studiului  Testului investitorului privat prudent la Aeroport, (T.I.P.P.) în vederea 
realizării investițiilor pe termen scurt, tarifele practicate fiind în corelare cu rezultatele 
T.I.P.P. 

Astfel, avându-se în vedere perioada destul de lungă necesară publicării și aplicării tarifelor în 
AIP (aplicare la 6 luni de la publicare) s-au propus spre consultare 2 variante de tarife: tarifele 
inițiale propuse de Regie pentru anul 2018 și tarifele sensibil mai mari, adoptate de Consiliul 
de Administrație prin Hotărârea CA 37/2017, pentru anul 2020. (Ex. tarif aterizare V1 =3,00 
Eur/to și V2=3,04Eur/to). 

La proiectul de hotărâre publicat pe site-ul Consiliului Județean Mureș, prin anunțul 
6162/28.03.2018 nu s-au înregistrat observații, la sediul autorității. 

Regia în schimb, după consultarea Consiliului de Administrație la ședința ordinară din 17 aprilie 
2018, ne-a propus  în scris promovarea și aprobarea variantei a doua, cu tarifele sensibil mai 
mari.  

Nivelul tarifelor propuse  și creșterile ce se înregistrează, comparativ cu tarifele actuale 
(aprobate prin HCJ nr.83/06.07.2012) se prezintă conform tabelului de mai jos: 

Nr.crt
. 

Denumire tarif 
aeroport 

Tarif actual conf.HCJ 
83/2012) 

Tarif nou Propus Creșteri%(col.
3/2x100-100) 

0 1 2 3 

1 Tarif de aterizare 1,25 Eur/tonă 3,04Eur/tonă +143,2%

2 Tarif de iluminare 0,40 Eur/tonă 2,10Eur/tonă/mișc
are 

+425%

3 Tarif de staționare 0,15Eur/tonă/oră 0,19Eur/tonă/oră +26,6%

4 Tarif de servicii pentru 
pasageri 

1,00Eur/pasager 2,20Eur/pasager +120%
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Astfel, creșterea cea mai mare , de +425% se înregistrează  la tariful de iluminare, următorul 
fiind tariful de aterizare cu +143,2%. 

Cu privire la tariful de aterizare precizăm faptul că, în conformitate cu prevederile legale, 
(Anexa 1 la Ordin MT nr.744/2011) Regia propune reduceri, în 10 trepte a câte5%, în funcție 
de frecvența de operare, ajungându-se la reducerea maximă de 50% aplicată tarifului. 

Comparativ cu reducerile aplicate prin HCJ nr.83/2012, situația se prezintă conform 
tabelului: 
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constată modificarea intervalelor pentru tranșe aterizări și introducerea a două noi tranșe, cu 
reduceri mai mari față de HCJ nr.83/2012, în sensul micșorării acestora și acordarea reducerii 
maxime de 50% la un prag mai scăzut.(peste 35 zboruri față de peste 46 zboruri, în prezent) 

În ceea ce privește tariful de pasageri care se majorează la mai mult decât dublu, de la 1 Eur 
la 2,20 Eur, precizăm faptul că nivelul acestuia a fost extrem de mic, astfel încât majorarea se 
impune cu stringență pentru acoperirea costurilor, în condițiile în care, un cuantum de 0,325 
Eur/pasager este prelevat de autoritățile aeronautice. 

 

 

 

 Tarif aterizare actual conf.HCJ 
83/2012 

Tarif aterizare nou propus

 Nr.aterizări 
/ lună 

Reducere aplicată 
(%) 

Nr.aterizări/lună Reducere aplicată(%)

1 3-5 5% 2-4 5% 

2 6-10 10% 5-8 10% 

3 11-15 15% 9-12 15% 

4 16-20 20% 13-16 20% 

5 21-25 25% 17-20 25% 

6 26-30 30% 21-24 30% 

7 31-35 35% 25-28 35% 

8 36-40 40% 29-32 40% 

9       41-45 45% 33-35 45% 

10  Peste 46 50% Peste 35 50% 
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Documentația transmisă de Aeroport în susținerea tarifelor propuse conține pe lângă 
Hotărârea Consiliului de administrație nr.37/07.12.2017 de stabilire a acestora și o Notă de 
Fundamentare (nr.7846/05.12.2017 la Regie), în care se prezintă pe de o parte situația 
comparativă a tarifelor practicate de celelalte aeroporturi regionale, și pe de altă parte 
situația costurilor unitare a fiecărui tip de tarif, calculat prin extrapolarea cheltuielilor 
ultimilor ani la un trafic estimat de 3800 mișcări pe an. 

A. Situația comparativă cu alte aeroporturi Regionale 

Regia a prezentat în Nota de Fundamentare, comparații între aeroporturile din România, pe 
cele 4 tipuri de tarife. 

a)Tariful de aterizare propus la nivelul de 3,04 Eur/tonă se situează în apropierea limitei 
inferioare a acestuia, pe care o întâlnim și la aeroporturile din Constanța, Craiova, Iași, 
Suceava și Tulcea, celelalte aeroporturi regionale sau de interes național având tarife mai 
mari. Astfel, nivelul tarifelor variază între limitele 3 Eur/to și 7 Eur/to. Cel mai mare tarif de 
aterizare se înregistrează la Aeroportul Bacău (7 Eur/to). 

Reducerile tarifului de aterizare în funcție de frecvența de operare, este mai mare la 
Aeroportul din Craiova, unde la o frecvență de peste 27 aterizări pe lună se practică reduceri 
de 50%, apoi Aeroportul Suceava, care începe reducerile cu procentul de 35% începând de la 
8 aterizări/lună, ajungând la reduceri de 50% la peste 40 de aterizări pe lună, urmat de 
Aeroportul nostru cu propuneri reducere de 50% la peste 35 zboruri pe lună. 

b)Tariful de iluminare propus la 2,10 Eur/to este comparabil cu cel al altor aeroporturi din 
țară, nivelul acestora situându-se între 1, 25 Eur la Aeroportul Satu Mare și 2,55 Eur la 
Aeroportul Cluj. Aeroportul Sibiu aflat și el în proximitatea aeroportului nostru practică un 
tarif mai scăzut față de cel propus de noi, în valoare de 1,50 Eur/to/mișcare. 

c)Tariful de staționare propus la nivelul de 0,19 Eur/to/oră se situează spre limita 
superioară față de nivelurile practicate pe celelalte aeroporturi. Limita inferioară se 
înregistrează la Aeroportul Iași-0,04 Eur/to/oră și limita superioară la Aeroportul Cluj-0,20 
Eur/to/oră. 

d)Tariful de pasageri propus la 2,20 Eur/pax se situează în continuare spre limita inferioară, 
comparativ cu celelalte aeroporturi limitele fiind între 1,00 Eur la Aeroportul Satu Mare și 15 
Eur la Aeroportul Băneasa. Aeroporturile învecinate practică următoarele tarife: 1,50Eur/pax 
la Cluj și 2,50 Eur/pax la Sibiu. 

Aducem precizarea că tarifele comparative de mai sus sunt tarife AIP, fără reduceri. 
(excepție tariful de aterizare unde s-au analizat și discounturile oferite). 

În condițiile art.5 din Ordinul Ministerului Transporturilor nr.744/23.09.2011, administratorii 
aeroporturilor care nu beneficiază de compensații pentru ducerea la îndeplinire a unei 
obligații de serviciu public, au dreptul de a asocia tarifelor de aeroport condiții suplimentare 
celor prevăzute la art.4 alin.(1) din Ordin adică pot acorda și alte reduceri la tarifele de 
aeroport, nu doar la aterizare. În această situație este Aeroportul Cluj, care are prevăzute 
reduceri la toate tarifele de aeroport raportate la numărul de mișcări, numărul de pasageri și 
numărul de aeronave bazate. 

Situația comparativă a tarifelor aplicate de principalele aeroporturi regionale din România, 
se prezintă în Anexa la Raportul de specialitate.(sursa: www.aisro.ro- Tarife AIP România). 
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Pe de altă parte, la unele aeroporturi cum sunt Cluj și Sibiu autoritățile publice județene au 
aprobat, în condițiile art.4 alin.(4) din Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 744/2011, 
ajutoare pentru companii aeriene care deschid noi rute, cu o prealabilă notificare a Comisiei 
Europene, ajutoare care se acordă pentru o perioadă de maxim 3 ani, concretizate în 
reducerea tarifelor de aeroport cu până la 50%, pentru destinațiile noi. Aceste facilități 
acordate pentru aeroporturile Cluj și Sibiu sunt descrise de asemenea în Anexa la prezentul 
Raport de specialitate. 

B. Situația costurilor unitare pe fiecare tip de tarif 

În Nota de Fundamentare, Aeroportul prezintă fișe de calcul ale costurilor unitare pe fiecare 
tip de tarif. 

Președintele Consiliului de Administrație explică faptul că, toate calculele pentru tarifele 
rezultate au fost efectuate de o Comisie formată din specialiști ai Regiei (numită prin 
Disp.nr.147/23.12.2016), care a luat în calcul toate costurile conform legislației, din 
perspectiva datelor istorice a ultimilor 3 ani cu exerciții financiare încheiate, respectiv, 
pentru perioada 2014-2016, utilizându-se previziuni de trafic din documentul „Studiu de 
trafic pentru R.A Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș, Prognoza de trafic aerian de 
pasageri, număr de mișcări de aeronave și cargo pentru 25 de ani, elaborat de către S.C 
Reliance Travel &Consulting SRL”. 

Astfel, s-au luat în calcul costurile directe și indirecte pe fiecare activitate tarifată, 
aplicându-se și o cotă de regie de 20% asupra acestora. Pentru tarif s-a propus o marjă de 
profit rezonabil de 5% . 

Parametrii de calcul au fost: 3800 mișcări aeronave/an; greutatea medie a aeronavei:70 to; 
Nr. mediu pax/aeronavă:140 

Menționăm faptul că, în perioada 2012-2016, traficul mediu a fost de 3184 mișcări aeronave. 
(În anul 2017 traficul a fost restricționat în prima parte a anului și suspendat în cea de –a 
doua parte a anului, pentru efectuarea reprației capitale). 

C. Documentul de prognoză economică 

Regia propune prin adresa nr.2662/19.04.2018 un document de prognoză pentru perioada 
2018-2020 realizând estimări ale volumului de trafic, a veniturilor și cheltuielilor, luând în 
considerare următorii parametrii de calcul: volumele fizice au ca bază realizările anului 
2015, (în anii 2016 și 2017 traficul fiind restricționat) respectiv: 

- 3186 mișcări aeronave/an estimate la jumătate pentru un semestru de funcționare în anul 
2018(3186/2), apoi cu creșteri anuale de 5 %; 

-  335 613 pasageri(pax)/an estimați la jumătate pentru un semestru de funcționare în anul 
2018(335613 pax/2), apoi cu creșteri anuale de 20%. 

- Greutatea medie a unei aeronave:70 to 

- Nr.mediu de pasageri/aeronavă:140 pax 

Veniturile aeroportuare sunt estimate pe baza tarifelor de aeroport propuse  prin Hot.CA 
nr.37/07.12.2017, cu luarea în considerare și a completărilor aduse prin adresa Regiei 
nr.2662/19.04.2018,  cu mențiunea că, tariful de aterizare este aplicat cu reducerea maximă 
de 50% (3,04 eur/2=1,52Eur). 

Celelalte categorii de venituri , precum și cheltuielile au fost estimate în corelare cu Bugetul 
de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și Planul de administrare al actualului Consiliu de 
administrație, ce cuprinde estimări pentru perioada mandatului.(inclusiv anul 2020). 
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Se constată astfel că, în cei 3 ani de estimare (2018-2020) Regia nu-și poate încă acoperi în 
integralitate cheltuielile de exploatare, fiind necesare subvenții. Relevăm totuși aspectul 
pozitiv că, paralel cu creșterea volumului de trafic previzionat , nivelul subvenției scade, 
existând premisele atingerii sustenabilității Aeroportului, până cel târziu la începutul anului 
2024.  

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, proiectul de hotărâre cu propunerea de modificare a tarifelor 
aeroportuare  a fost supus consultării publice, prin  anunțul nr.6162/28.03.2018,  completat 
cu anunțul nr.8951/25.04.2018, ambele postate pe site-ul Consiliului Județean Mureș .  

În urma consultării publice, au fost primite observații scrise de la două persoane fizice, 
înregistrate la Consiliul Județean Mureș sub nr. 9652/07.05.2018 (e-mail Goga Adi) și sub  
nr.9715/07.05.2018 (adresă scrisă Runcan Petru Ștefan). 

În mailul d-lui Goga Adi se propun niveluri mai mari ale tarifelor aeroportuare pentru anii 
2019 și 2020 față de cele prevăzute în proiectul de hotărâre, dar fără a fi justificate și fără 
solicitarea unei dezbateri publice. 

În adresa d-lui Runcan Petru se face referire la tarifele de securitate, tarife care nu fac 
obiectul proiectului de hotărâre. 

Având în vedere că, nu au fost  întrunite condițiile privind organizarea unei dezbateri publice, 
conform celor prevăzute în acest sens la  Cap.II, art.7 alin.(9) din Legea nr.52/2003 privind 
transparența decizională, s-a urmat procedura simplificată și  s-a definitivat proiectul de 
hotărâre.  

Având în vedere argumentele de specialitate prezentate mai sus, supunem dezbaterii și 
aprobării proiectul de hotărâre privind noile tarife aeroportuare ce urmează a fi percepute de 
R.A “ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”.  

 

 

  

                                                   DIRECTOR EXECUTIV 

                                                        Alin Mărginean 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` ```````` ```   /6 
 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Întocmit: Monica Dohotariu, consilier 



COMPARAȚII TARIFE  ÎNTRE AEROPORTURI REGIONALE    Anexa la Raport specialitate 

 1

  AEROPO
RT  
TIRGU 
MUREȘ 
tarife 
actuale) 

PROPUNERE 
TARIFE NOI 
–AER.TG.MS 

AEROPORT 
CLUJ 

AEROPORT  
SIBIU 

AEROPORT  
ORADEA 

AEROPO
RT 
BAIA 
MARE 

AERO
PORT 
SATU 
MAR
E 

AEROPOR
T  
BACĂU 

AERO
PORT 
SUCE
AVA 

AEROPOR
CRAIOV

AEROPO
RT IAȘI 

 

1. Tarif 
aterizar
e 

1,25 
EUR/to-
AIP(la 
16.10.2014
) 

3,04Eur/to(con
f.Hot.CA 
37/07.12.2017) 

6,00 Eur/to-
AIP(la 
01.01.2015) 

6,30Eur/to-
AIP(la 
15.09.2016) 

3,50Eur/to-AIP(la 
01.01.2017) 

4,00Eur/to
-AIP(la 4 
04.2013) 

0,40Eur
/to-
AIP(la 
10.11.2
016) 

7,00Eur/to-
AIP(la 18 
08.2016) 

3,00Eur
/to-
AIP(la 
04.02.2
016) 

3,00Eur/
to-AIP (la 
01.01.20
17) 

3,00Eur/to
-AIP(la 
22.06.2017
) 

 

Red.min.5% 
de la 3 
ater./lună 
și max.50% 
la peste 
46ater./lun
ă 

Red.min.5% 
de la 2 
ater./lună și 
max.50% la 
peste 
35ater./lună 

Red.max.50%la 
peste 
3400misc./an+ 
Min.20%-de la 
100.000pax si 
max.50% la 
peste 
450.000pax/an 

Red.min.5% de 
la 4 
aterizări/lună 
și max.50% la 
peste 81 
zboruri/lună 

Red.min.5%de la 
5 aterizări/lună 
și max.50% la 
peste 50 
zboruri/lună 

Red.min.5%
de la 2 
aterzări/lu
nă și 
max.50% la  
37- 40 
at./lună 

Fără 
reduce
ri 

Red.min.5%d
e la 4 ater.și 
max.50% la 
peste 43 
ater./lună 

Red.mi
n.35% 
de la 8 
ater./l
ună și 
max.50
% la 
peste 
40ater.
/lună 

Red.min.
5% de la 
9 
ater./lun
ă și 
max.50% 
la peste 
27 
ater./lun
ă 

Red.min.5% 
de la 3 
ater./lună 
și max.50% 
la peste 
124ater/lu
nă 

 

2. Tarif 
iluminar
e 

0,40Eur/to
-AIP 

2,10Eur/to/miș
c 

2,55Eur/to/dec
ol. 
/aterizare-AIP 

1,50Eur/to/miș
c.AIP 

2,50Eur/to/proce
d.-AIP 

1,25Eur/to
-AIP 

1,25Eur
/to-AIP 

2,10 Eur/to-
AIP 

1,50Eur
/to-AIP 

1,50Eur/
to-AIP 

1,50Eur/to
-AIP 

 

Fără 
reduceri 

 Red.min.10% 
de la 
1500misc./an 
si max.60% la 
peste 
3000pax+min.2
0% de la 
100000pax. si 
max.40% la 
peste 

 Fără 
reduce
ri 
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450.000pax.i
3 Tarif 

staționar
e 

0,15Eur/to
/oră 

0,19 
Eur/to/oră 

0,20Eur/tonă/o
ră-AIP 

0,05Eur/to/oră
-AIP 

0,20 Eur/to/oră-
AIP 

0,15Eur/to
/oră-AIP 

0,15Eur
/to/or
ă 

0,08Eur/to/o
ră 

0,10Eur
/to/or
ă 

0,05Eur/
to/oră 

0,04Eur/to
/oră 

 

Scutiri:0 Scutiri:0 Red.min.10%de 
la 500misc/an 
si 
max.40%peste 
3000misc./an; 
-pt.companii 
cu min.2 
aeronave 
bazate pe 
noapte red.cu 
60% din tf  

Scutiri: primele 
3 ore după 
aterizare nu 
sunt taxate 

Scutiri:0 Scutiri: 
primele 3 
ore după 
aterizare 
nu sunt 
taxate 

Scutiri:
0 

Scutiri:
Se 
aplică 
după 3 
ore de 
la 
ateriza
re 

-Scutiri: 
Primele 3 
ore nu se 
taxează 
- pentru 
aeronave 
care 
efect.me
ntenanță 
pe 
Aeroport 
Craiova 
tariful de 
st.este 
de 
0,01Eur/
to/oră 
Si 
primele 3 
ore nu se 
taxează 

Scutiri:0  

  Aerop.Tg.
Mureș 

Propuneri 
Aerop.Tg.Mure
ș 

Aeroport Cluj Aeroport Sibiu Aeroport Oradea Aeroport 
Baia Mare 

Aeropo
rt Satu 
Mare 

Aeroport 
Bacău 

Aeropo
rt 
Suceav
a 

Aeroport 
Craiova 

Aeroport 
Iași 

 

4 Serv.pa
sageri 

1,00Eur/pa
x.-AIP 

2,20Eur/pax 6,00Eur/pax 
imbarc-AIP 

2,50Eur/pax-
AIP 

3,50Eur/pax-AIP 4,00Eur/pa
x.-AIP 

1,00Eur
/pax-
AIP 

4,50Eur/pax 
AIP 

2 
Eur/pa
x.AIP 

2,50Eur/
pax 

6,90eur/pa
x-zb.ext. 
5,74Eur/pa
x zb.int. 

 

  Red.min.10% 
de la 

 Red.min.5%
de la 

 



COMPARAȚII TARIFE  ÎNTRE AEROPORTURI REGIONALE    Anexa la Raport specialitate 

 3

100.000pax/an 
si max.55% la 
peste 
450000pax/an 
- pt.companii 
cu min.2 
aeronave 
bazate pe 
noapte red.cu 
45%% din tarif

100000pax
/an/comp. 
si max.35% 
la peste 
250000pax
/an/comp. 

5 Tarif 
securita
te 

1,85Eur/pa
x 

 6 Eur/pax 
îmbarcat 

1,00Eur/pax 5,00Eur/pax 7,00Eur/pa
x AIP 

1,00Eur
/pax 
AIP 

4,00Eur/pax 
AIP 

1,00Eur
/paxAI
P 

3,00Eur/
pax 

3,13Eur  

- Fără 
reduceri 

 - fără reduceri   

6 Alte 
tarife 
 
6.1 
Tarif de 
dezvolt
are 

0 0 5,00Eur/pax(nu 
se aplică 
pasagerilor în 
tranzit,în 
transfer și 
copiilor sub 2 
ani) 

0 0 3,00Eur/pa
x 

0 0 0 0 4,00Eur/pa
x 

 

Aeroport 
Tg.Mures 

Propuneri 
Aerop.Tg.Mure
s 

Aeroport Cluj Aeroport Sibiu Aeroport Oradea Aeroport 
Baia Mare 

Aeropo
rt Satu 
Mare 

Aeroport 
Bacău 

Aeropo
rt 
Suceav
a 

Aeroport 
Craiova 

Aeroport 
Iași 

 

0 0 a)Red.min.10% 
de la 
250.000pax/an 
si max.60% la 
peste 
500.000pax/an 
b) companii cu 
min.2 aeronave 
bazate pe 

0 0  0 0 0 Red.min.15
% de la 
125.000pax 
imbarc.de 
o comp.și 
max.40% la 
peste 
200.000pax 
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noapte red.cu 
20%% din tarif 
dezv. 
c)reduc. cu 
+20% peste 
reduc. De la 
a)+b) la peste 
400.000pax 

 6.2 
Tarif 
tranzit 

0 0 3,00Eur/pax 1,00Eur/pax 2,00Eur/pax 4,00Eur/pa
x 

0 0 2,00Eur
/pax 

0  

 6.3 
Tarif 
transfer 

0 0 3,00Eur/pax 1,00Eur/pax. 2,00Eur/pax 4,00Eur/pa
x. 

0 0 2,00Eur
/pax 

0  

 6.4 
Tarif 
asistare 
pers.cu 
mobilit.
redusă 

0 0 0,20Eur/pax  0 4,00Eur/p
ax 

0 0,20Eur/pax 
imbarcat 

  0  

  Aeroport 
Tg.Mures 

Propuneri 
Aerop.Tg.Mure
s 

Aeroport Cluj Aeroport Sibiu Aeroport Oradea Aeroport 
Baia Mare 

Aeropo
rt Satu 
Mare 

Aeroport 
Bacău 

Aeropo
rt 
Suceav
a

Aeroport 
Craiova 

Aeroport 
Iași 

 

 Alte 
FACILI
TĂȚI-
Scheme 
ajutor 
ex ante 
pt.desch

  Conf.HCJ 
Cluj 
67/26.02.2016 
s-a aprobat 
sch.de 
reduc.pe anii 
2016-2019 

Conf.HCJ 
Sibiu107/28.0
5.2015 
pt.modif.și 
compl.HCJ 
Sibiu 
nr.127/30.05.

Ajutor la 
înființarea de 
destin.noi:reduc
ere taxe de 
aeroport până la 
50% pt.o 
perd.de max.3 
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idere de 
noi rute  

pt.deschid.de 
noi rute: 
- 50% din 
tarifele de 
aeroport 
ajutor noua 
rută, pt.max.3 
ani(anual lista 
cu destinatii); 
s-a aprobat 
bugetul 
schemei pe 
ani(pt.noi rute 
nu se mai 
aplică 
reduc.suplim.l
a tarife AIP-
art.4 din HCJ 
Cluj 
nr.67/2016) 

2013 pt.ajutor 
la desch.de 
noi rute: 
-50% din 
tarifele de 
aeroport 
inclusiv 
handling la 
sol pt.noua 
rută, pt.o 
perd. De 
max.3 ani. 

ani 
Prin HCJ 
Bihor148/24.05.
2016 s-au 
aprobat tarife in 
cadrul 
schemei(Nu se 
face referire la 
deschid. de noi 
rute): 
- tarif 

aterizare:1,
50eur/to 

- tarif 
pasager:1,0
0Eur/pax 
imb. 

- tarif 
securit:1,00
Eur/pax 
imb. 
(reduc.depă
șesc 50% 
din tarife 
AIP) 
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RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor aeroportuare la R.A. 
„Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu 
expunerea de motive nr. 8975 din 25.04.2018 și raportul de specialitate al 
Compartimentului Patrimoniu, Servicii Publice și Guvernanță Corporativă, 

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.172 din 
23.11.2017, am procedat la întocmirea prezentului raport, prin care precizăm 
următoarele: 

Proiectul de act administrativ analizat vizează aprobarea de noi tarife aeroportuare la 
Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” (încontinuare Regia), conform 
anexei la aceasta. 

Activitatea aeroportuară prestată de Regie constituie un serviciu public de interes 
județean,ceea ce impune necesitatea aprobării de către autoritatea public tutelară a 
tarifelor practicate pentru prestarea acestuia, în aplicarea dispozițiilorart. 91 alin. (1) 
Iit. „d” şi alin. (5) lit. „a”, pct. 14 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

HG nr. 455/2011 privind tarifele de aeroport transpune în legislaţia naţională, 
prevederile Directivei 2009/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 
martie 2009 privind tarifele de aeroport. Ordinul MT nr. 744/2011, emis în temeiul art. 
5, alin. (3) din HG 
nr. 455/2011,reglementează condiţiile care pot fi asociate tarifelor de aeroport şi a 
criteriilor care pot fi aplicate la diferenţierea tarifelor de aeroport.  

În aplicarea prevederilor art. 5 alin.(2) din HG nr. 455/2011 administratorii 
aeroporturilor au posibilitatea să adapteze tarifele de aeroport în funcţie de anumite 
aspecte de interes public general, în baza unor criterii relevante, obiective şi 
transparente. 

Tarifele aeroportuare cuprinse în anexa la Proiectul de act administrativ au fost propuse 
prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Regieinr. 37 din 07.12.2017, conform 
competențelor acestuia, atribuite prin art. 19 din Regulamentul de Organizare și 
Funcționare al Regiei și au la bază Nota de fundamentare a Comisiei de actualizare a 
tarifelor aeroportuare, constituită la nivelul Regiei, precum și completărilela aceasta, 
formulate de Președintele Consiliului de Administrație. 

Din nota de fundamentare și din Raportul de specialitate al Compartimentului 
Patrimoniu, Servicii Publice și Guvernanță Corporativă rezultă că propunerile de tarife 

   Nr.10686/18.05.2018 

   Dosar nr. VI/A/__ 
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aeroportuare au la bază rezultatele Studiului Testului investitorului privat prudent la 
Aeroport pe termen scurt și că sunt menite să susțină în timp creșterea sustenabilității 
Regiei. 

Grila de tarife respectă prevederile Ordinul MT nr. 744/2011, respectiv condiţiile care 
pot fi asociate tarifelor de aeroport şi a criteriilor care pot fi aplicate la diferenţiere a 
acestora.  

Potrivitreglementărilor cuprinse în Legea nr. 215/2001, indicate mai sus, Consiliul 
Județean Mureș, în calitatea sa de autoritate publică tutelară are competența de a 
hotărî asupra tarifelor ce urmează a fi practicate în mod transparent și 
nediscriminatoriu în furnizarea serviciilor aeroportuare de către Regie. 

Pentru asigurarea transparenței decizionale, proiectul de act administrativ a fost 
publicat pe pagina de internet a Consiliului Județean Mureș și afișat la sediul instituției 
din Tîrgu Mureș, Piața Victoriei nr. 1, la data de 27.03.2018, respectiv la data de 
25.04.2018. 

Dispozițiile art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, impun ca la publicarea anunţului, autoritatea 
administrației publice să stabilească o perioadă de cel puţin 10 zile calendaristice în 
cazul proiectelor de acte normative pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii 
cu privire la proiectul de act normativ. 

În termenul indicat în conținutul primului anunț – până la data de 10.04.2018, nu a fost 
înregistrată în scris, niciopropunere, sugestie sau opiniela aceasta. 

În termenul indicat în conținutul celui de al doilea anunț - până la data de 
07.05.2018,au fost înregistrate în scrisobservații de la două persoane fizice, care, în 
raport de dispozițiileart. 7, alin. (9)din Legea nr. 52/2003 nu impun organizarea unei 
dezbateri publice asupra proiectului de act normativ. 

Observațiile/ propunerile formulate asupra nivelului tarifelor nu sunt argumentate, pe 
de o parte, iar tariful de securitate, la care se mai face trimitere nu face obiectul de 
reglementare alproiectului de act normativ. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 
art.81-82,raportate la cele ale art. 6, alin. (3) coroboratart. 30 din Legea nr. 24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu 
modificările si completările ulterioare. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre 
privindaprobarea tarifelor aeroportuare la R.A. „Aeroportul Transilvania Tîrgu 
Mureș”,poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș 
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