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     HOTĂRÂREA NR.80 
              din 27 iunie 2019 

privind aprobarea Hărţii strategice de zgomot la Aeroportul Transilvania Târgu Mureş 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr. 15636/21.06.2019 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, raportul comun de specialitate al Compartimentului analiză şi asistenţă 

economică şi al Compartimentului planificare teritoriu urbanism şi G.I.S., raportul 

Serviciului juridic, precum şi avizele comisiilor de specialitate,  

Luând în considerare adresa R.A. ”Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș nr. 

4278/05.06.2019, 

Ținând cont de prevederile art.4 alin.(5), alin.(7) lit.b), alin.(9), alin.(29), art.7 alin.(3) 

lit.l), art.10 alin.(2) și alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.321/2005 privind evaluarea 

şi gestionarea zgomotului ambiant, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

În temeiul dispoziţiilor art.4 alin.(24) lit.a) şi alin. (26) din Hotărârea Guvernului 

nr.321/2005, coroborate cu cele ale art.91 alin.(1) lit.f) şi cele ale art.97 alin.(1) din 

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

hotărăşte: 

 

Art.1. Se aprobă Harta strategică de zgomot la Aeroportul Transilvania Târgu Mureş, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

de administrație al R.A. ”Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, R.A. 

”Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş şi 

Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.  

 

 
PREŞEDINTE 
Péter Ferenc 

 
Contrasemnează 

SECRETAR 
Paul Cosma 
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Nr. 15636/21.06.2019 
Dosar VI D/1 

              

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la  proiectul  de  hotărâre  privind aprobarea Hărţii strategice de zgomot la 

Aeroportul Transilvania Târgu Mureş 

 

 

Hotărârea Guvernului nr.321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte cadrul general pentru 

dezvoltarea măsurilor de reducere a zgomotului emis de sursele principale de zgomot, 

inclusiv cel aeroportuar. În vederea determinării expunerii la zgomotul ambiant, aceasta 

prevede cartarea zgomotului, prin realizarea hărţilor strategice de zgomot. De asemenea 

stabileşte sarcini, criterii minimale şi termene în elaborarea, aprobarea şi raportarea 

documentaţiilor susmenţionate. 

Potrivit hotărârii susmenţionate, la nivelul Aeroportului Transilvania Târgu Mureş sarcina de 

elaborare şi transmitere către autorităţile de mediu a hărţilor strategice de zgomot revine 

RA Aeroport Transilvania Târgu Mureş, în calitatea sa de administrator al infrastructurii, 

Consiliului Judeţean Mureş revenindu-i obligaţia de aprobare a acestora. Ultima hartă 

strategică de zgomot la Aeroportul Transilvania Târgu Mureş a fost aprobată prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.133/2014.  

Ţinând cont de cerinţele legale prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.321/2005 privind 

evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, RA Aeroport Transilvania Târgu Mureş a transmis Consiliului Judeţean Mureş, 

prin adresa nr. 4278/2019,  documentaţia „Hartă strategică de zgomot la Aeroportul 

Transilvania Târgu Mureş”, însoţită de documente care atestă îndeplinirea cerinţelor 

stabilite prin hotărârea de Guvern. 

Având în vedere cele de mai sus supun spre aprobare proiectul de hotărâre anexat. 

 

PREŞEDINTE           
Péter Ferenc                  
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Nr. 15640/21.06.2019 

Dosar VI D/1 

              

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la  proiectul  de  hotărâre  privind aprobarea Hărţii strategice de zgomot la 

Aeroportul Transilvania Târgu Mureş 

 

 

Cadrul general pentru dezvoltarea măsurilor de reducere a zgomotului emis de sursele 

principale de zgomot, în special de vehiculele rutiere, feroviare şi de infrastructura 

acestora, de aeronave, de echipamentele industriale, echipamentele destinate 

utilizării în exteriorul clădirilor şi maşinile industriale mobile este stabilit prin 

Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului 

ambiant republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Aceasta abordează 

unitar la nivel naţional evitarea, prevenirea sau reducerea efectelor dăunătoare, 

inclusiv a disconfortului, provocate de expunerea populaţiei la zgomotul ambiant, prin 

implementarea progresivă a următoarelor măsuri: 

a) determinarea expunerii la zgomotul ambiant, prin realizarea cartării zgomotului şi 

elaborarea hărţilor strategice de zgomot; 

b) asigurarea accesului publicului la informaţiile cu privire la zgomotul ambiant şi a 

efectelor sale; 

c) adoptarea, pe baza rezultatelor cartării zgomotului, a planurilor de acţiune pentru 

prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant, unde este cazul, în special acolo 

unde nivelurile de expunere pot cauza efecte dăunătoare asupra sănătăţii umane şi 

pentru a menţine nivelurile zgomotului ambiant în situaţia în care acestea nu 

depăşesc valorile limită stabilite conform hotărârii de Guvern. 

Potrivit prevederilor art. 4 alin. (29) din hotărârea de Guvern, cartarea zgomotului şi 

elaborarea hărţii strategice de zgomot pentru Aeroportul Transilvania Târgu Mureş 

cade în sarcina RA Aeroport Transilvania Târgu Mureş, în calitatea sa de operator 

economic care administrează aeroportul menţionat. 

Potrivit prevederilor art. 4 alin. (7) lit. b), alin. (9) şi art. 10 alin. (2) din hotărârea 

Guvernului, harta  strategică de zgomot se elaborează, aprobă şi se pune la dispoziţia 

autorităţilor pentru protecţia mediului cel târziu până la data de 30.06.2012 şi se 

reface şi, dacă este cazul, se revizuieşte şi se transmite autorităţilor pentru protecţia 

mediului cel puţin din 5 în 5 ani de la această dată. 
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La elaborarea hărţii  strategice de zgomot există obligaţia, potrivit prevederilor art. 

10 alin. (3) din hotărârea Guvernului, de a fi respectate unele cerinţe minime stabilite 

în anexa nr. 5 la hotărâre.  

Hărţile strategice de zgomot şi rapoartele transmise în conformitate cu art. 4 alin. (5) 

din hotărârea Guvernului sunt analizate şi evaluate de către comisii din cadrul 

agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului, înfiinţarea şi modul de funcţionare al 

acestora fiind stabilite la art. 5 din hotărârea de Guvern.  

În baza datelor transmise, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) din hotărârea 

Guvernului, de instituţiile care au în responsabilitate realizarea hărţilor strategice de 

zgomot, în speţă RA Aeroport Transilvania Târgu Mureş, Agenţia Naţională pentru 

Protecţia Mediului transmite Comisiei Europene raportări  conform prevederilor art. 7 

alin. (3) lit. l) din hotărâre. Potrivit prevederilor art. 4 alin. (24) lit. a) şi alin. (26) din 

hotărârea Guvernului, există obligativitatea ca, anterior realizării raportării către 

Comisia Europeană şi după evaluarea de către comisiile  constituite potrivit 

prevederilor art. 5 din hotărârea Guvernului, consiliile judeţene să aprobe 

documentele susmenţionate pentru aeroporturile aflate în subordine. 

Ţinând cont de cele susmenţionate, RA Aeroport Transilvania Târgu Mureş a solicitat 

prin adresa nr. 4278/05.06.2019 aprobarea în şedinţa Consiliului Judeţean Mureş din 

luna iunie 2019 a documentaţiei „Hartă strategică de zgomot la Aeroportul 

Transilvania Târgu Mureş” elaborată de către SC ENVIRO CONSULT SRL. Anexate 

acestei solicitări, au fost depuse următoarele documente: 

- copie a adresei RA Aeroport Transilvania Târgu Mureş nr.1443/21.02.2019 prin care 

s-a transmis  documentaţia „Hartă strategică de zgomot la Aeroportul Transilvania 

Târgu Mureş” către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş; 

- copie a adresei Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş 575/13.05.2019 prin care 

se comunică Procesul verbal nr. 5733/10.05.2019 încheiat cu prilejul şedinţei 

Comisiei de analiză şi evaluare a hărţilor de zgomot constituită în conformitate cu 

OM 465/2013, prin care s-a stabilit că documentaţia susmenţionată respectă 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, sub aspectul conţinutului, dar nu şi a formatului 

documentelor prezentate; 

- copie a adresei RA Aeroport Transilvania Târgu Mureş nr. 3617/14.05.2019, prin 

care s-au transmis către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş documentele în 

formatul solicitat; 

- Hotărârea Consiliului de administraţie al Regiei Autonome „Aeroportul 

Transilvania” Târgu Mureş nr. 28/20.05.2019, prin care a fost aprobată 

documentaţia „Hartă strategică de zgomot la Aeroportul Transilvania Târgu 

Mureş”; 
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- documentaţia „Hartă strategică de zgomot la Aeroportul Transilvania Târgu Mureş” 

formată din:  

 rapoartele prevăzute la art. 4 alin. (5) lit. b)-d) din hotărârea Guvernului pe 

format hârtie şi pe suport electronic în format .doc; 

 Rezumatul cu privire la datele de intrare necesare în procesul de cartare 

strategică de zgomot pe format hârtie şi pe suport electronic în format .doc; 

 Prezentare soft INM pe format hârtie şi pe suport electronic în format .doc; 

 Datele de intrare oficiale pentru culoare de zbor, aeroport şi trafic aerian pe 

suport electronic în format .pdf şi .xlsx; 

 Tabel expunere persoane, locuinţe, suprafeţe pe format hârtie şi pe suport 

electronic în format .xls; 

 hărţile strategice de zgomot pe suport electronic în format .pdf; 

 hărţile strategice de zgomot pe suport electronic în format .shp, conform 

prevederilor art. 4 alin. (5) lit. a) din hotărârea Guvernului; 

Din documentele prezentate reiese faptul că documentaţia „Hartă strategică de 

zgomot la Aeroportul Transilvania Târgu Mureş”,  înaintată spre aprobare Consiliului 

Judeţean Mureş de către RA Aeroport Transilvania Târgu Mureş, îndeplineşte cerinţele 

minime conform Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Având în vedere cele de mai sus, dispoziţiile legale referitoarea la termenul de 

aprobare, faptul că harta strategică de zgomot precedentă, având ca termen de 

aprobare data de 30.06.2012, a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Mureş nr. 133/2014 şi dispoziţiile art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind  contravenţiile şi 

sancţiunile aplicabile pentru nerespectarea unor termene prevăzute în aceasta, 

rezultă necesitatea aprobării proiectului de hotărâre privind aprobarea Hărţii 

strategice de zgomot la Aeroportul Transilvania Târgu Mureş. Ulterior aprobării de 

către Consiliul Judeţean Mureş, hotărârea va fi pusă la dispoziţia Agenţiei Naţionale 

pentru Protecţia Mediului. 

                            DIRECTOR EXECUTIV                                                                 ARHITECT ŞEF 
                            Alin Mărginean                                                                             Răzvan Şipoş  

 

 

 

 

 

Întocmit: Friss Csaba, Călin Pop   
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RAPORT  

la  proiectul  de  hotărâre privind aprobarea Hărții strategice de zgomot la 

Aeroportul Transilvania Târgu Mureș  

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Președintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

expunerea de motive nr.15636/21.06.2019 şi raportul de specialitate 

nr.15640/21.06.2019 al Compartimentului Analiză şi Asistenţă Economică,  

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 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: 

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în speţă, sunt 

incidente prevederile art.4 alin.(5), alin.(7) lit.”b”, alin.(9), alin.(24) lit.”a”, alin.(26) 

și alin.(29), art.7 alin.(3) lit.”l”, art.10 alin.(2) și alin.(3) din HGR nr.321/2005 privind 

evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum și ale art.91 alin.(1) lit.”f” din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Potrivit prevederilor art.4 alin.(29) din HGR nr.321/2005, cartarea zgomotului şi 

elaborarea hărţii strategice de zgomot pentru Aeroportul Transilvania Târgu Mureş cade 

în sarcina RA Aeroport Transilvania Târgu Mureş, în calitatea sa de operator economic 

care administrează aeroportul menţionat. 

Potrivit prevederilor art.4 alin.(7) lit.”b”, alin.(9) şi art.10 alin.(2) din HGR 

nr.321/2005, harta  strategică de zgomot se elaborează, aprobă şi se pune la dispoziţia 

autorităţilor pentru protecţia mediului cel târziu până la data de 30.06.2012 şi se reface 

şi, dacă este cazul, se revizuieşte şi se transmite autorităţilor pentru protecţia mediului 

cel puţin din 5 în 5 ani de la această dată. Întrucât, ultima hartă strategică de zgomot 

la Aeroportul Transilvania Târgu Mureş a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.133/2014, era necesară revizuirea acesteia, conform dispozițiilor 

legale mai sus indicate. 

În conformitate cu prevederile art.10 alin.(3) din HGR nr.321/2005, la elaborarea 

hărţilor  strategice de zgomot există obligaţia de a fi respectate unele cerinţe minime 

stabilite în anexa nr.5 la hotărâre.  

Nr.  15642/21.06.2019 

Dosar. VI/D/1 
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2005/hot24_2005.htm#exp#exp
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Potrivit dispozițiilor art.4 alin.(5) din HGR nr.321/2005, autoritățile administrației 

publice și operatorii economici care au în responsabilitate realizarea hărților strategice 

de zgomot, au obligația de a transmite aceste hărți și rapoartele prevăzute la lit.”b-d” 

ale alin.(5) al art.4 din hotărâre, spre analiză autorităților pentru protecția mediului. 

În considerarea prevederilor art.7 alin.(3) lit.”l” din același act normativ, Agenţia 

Națională pentru Protecţia Mediului transmite raportări Comisiei Europene cu privire la 

hărțile strategice de zgomot. 

Verificarea cerințelor solicitate pentru elaborarea hărților strategice de zgomot şi 

analizarea conţinutului acestora, se face de către comisii înființate la nivelul agențiilor 

județene de protecția mediului, conform prevederilor art.5 alin.(1) lit.”a” din HGR 

nr.321/2005. În considerarea acestor dispoziții legale, potrivit procesului verbal al 

comisei constituite la nivelul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș, se reține că 

documentația respectă prevederile anexei 5 din actul normativ mai sus indicat. 

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

potrivit prevederilor art.4 alin.(24) lit.”a” şi alin.(26) din HGR nr.321/2005, anterior 

realizării raportării către Comisia Europeană şi după evaluarea de către comisiile 

constituite potrivit prevederilor art.5 din aceeași hotărâre, consiliile judeţene trebuie 

să aprobe hartă strategică de zgomot pentru aeroporturile aflate în subordine, motiv 

pentru care sunt incidente prevederile art.91 alin.(1) lit.”f” din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, potrivit cărora consiliul judeţean exercită alte atribuţii prevăzute de lege.  

Precizăm totodată, că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 

art.81-82, coroborate cu cele ale art.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 privind 

aprobarea Hărții strategice de zgomot la Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, 

îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului 

Judeţean Mureş. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Lokodi Emőke / 2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas - Șef Serviciu 
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