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     HOTĂRÂREA NR.138 
din 27 august 2020 

privind aprobarea Planului de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului 

generat de traficul aeroportuar pe Aeroportul Transilvania Târgu Mureş 

 
Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.22333/20.08.2020 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, raportul de specialitate al Serviciului buget, raportul Serviciului juridic, precum 

şi avizele comisiilor de specialitate,  

Luând în considerare adresele R.A. ”Aeroport Transilvania Târgu Mureș” nr. 

20411/30.07.2020 și nr. 22291/20.08.2020, 

Ținând cont de prevederile art.24, art.32, art.39, art.42 și art.71 din Legea nr.121/2019 

privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

În temeiul dispoziţiilor art.60 din Legea nr.121/2019, coroborate ce cele ale art. 173 

alin. (1) lit.”f” şi ale art.182 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă Planul de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului generat 

de traficul aeroportuar pe Aeroportul Transilvania Târgu Mureş, conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică R.A. ”Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, 

Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş şi Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 

Mediului.  

 

PREŞEDINTE                                               Contrasemnează 

Péter Ferenc                                                                                    SECRETAR GENERAL

                                                                                                         Paul Cosma
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Nr. 22333/20.08.2020        

    

 

REFERAT DE APROBARE 

la  proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune pentru 

prevenirea şi reducerea zgomotului generat de traficul aeroportuar pe 

Aeroportul Transilvania Târgu Mureş 

 

Legea nr.121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, 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 evitării, prevenirii sau reducerii 

efectelor dăunătoare, inclusiv a disconfortului, provocate de expunerea 

populaţiei la zgomotul ambiant, aceasta prevede cartarea zgomotului, prin 

realizarea hărţilor strategice de zgomot, şi realizarea unor măsuri de 

reducere, menţinere a nivelului zgomotului ambiant pentru încadrarea în 

nivelurile maxime admise prin elaborarea planurilor de acţiune pentru 

prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant. De asemenea stabileşte sarcini, 

criterii minimale şi termene în elaborarea, aprobarea şi raportarea 

documentaţiilor susmenţionate. 

Potrivit legii susmenţionate, la nivelul Aeroportului Transilvania Târgu Mureş 

sarcina de elaborare şi transmitere către autorităţile de mediu a planului de 

acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant revine RA 

Aeroport Transilvania Târgu Mureş în calitatea sa de administrator al 

infrastructurii, Consiliului Judeţean Mureş revenindu-i obligaţia de aprobare a 

acestuia. Ultima hartă strategică de zgomot a fost aprobată prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.80/2019.  

Ţinând cont de harta strategică de zgomot aprobată, de cerinţele legale 

prevăzute în Legea nr.121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului 

ambiant, cu modificările şi completările ulterioare, RA Aeroport Transilvania 

Târgu Mureş a transmis Consiliului Judeţean Mureş, prin adresa nr.20411/2020, 

Planul de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului generat de 
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traficul aeroportuar pe Aeroportul Transilvania Târgu Mureş aprobat de 

Agenția pentru Protecția Mediului Mureș, conform procesului verbal 

nr.7303/13.07.2020. De asemenea, prin adresa nr.22291/20.08.2020 RA 

Aeroport Transilvania Târgu Mureş ne comunică, că planul de acțiune pentru 

reducerea zgomotului pe Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, predat în data 

de 10.06.2019, deși a fost întocmit în baza prevederilor HG nr. 321/2005, 

legislația în vigoare la momentul elaborării planului de acțiune, respectă 

cerințele minime pentru planurile de acțiune cuprinse în noua lege în 

domeniu, Legea nr. 121 din 3 iulie 2019 privind evaluarea și gestionarea 

zgomotului ambiant. 

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

anexat. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 
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Nr.22437/21.08.2020 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune pentru prevenirea şi 

reducerea zgomotului generat de traficul aeroportuar pe 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 Legea nr. 121/2019 

privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările şi completările 

ulterioare. Aceasta abordează unitar la nivel naţional evitarea, prevenirea sau reducerea 

efectelor dăunătoare, inclusiv a disconfortului, cauzate de expunerea populaţiei la 

zgomotul ambiant, prin implementarea progresivă a următoarelor măsuri: 

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

metodele de evaluare prevăzute în acest act normativ; 

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

efectele 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 sub valorile-limită definite conform art. 4 pct. 

19 din lege, în situaţia în care acestea nu sunt depăşite. 

Potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr.121/2019, cartarea zgomotului şi elaborarea 

hărţilor strategice de zgomot, a planurilor de acţiune pentru acestea şi implementarea 

măsurilor de reducere şi gestionare a zgomotului 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. 24 din Legea nr.121/2019, planul de acţiune destinat gestionării 

zgomotului şi a efectelor acestuia, incluzând măsuri de reducere a zgomotului, dacă este 

necesar, se elaborează până la data de 18 iulie 2023, iar aceste planuri de acţiune se 

reevaluează şi, dacă este cazul, se revizuiesc, atunci când se produc modificări importante 

care afectează situaţia existentă privind nivelul zgomotului, şi cel puţin la fiecare 5 ani de 

la această dată, pentru toate aglomerările, drumurile principale, căile ferate principale şi 

aeroporturile principale. 
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La elaborarea planurilor de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant 

există obligaţia, potrivit prevederilor art. 32 din Legea nr.121/2019, de a fi respectate 

unele cerinţe minime stabilite în anexa nr. 5 la lege. De asemenea există obligativitatea, 

potrivit art. 34 din lege, de îndeplinire în etapa de elaborare a planurilor de acţiune pentru 

prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant a unei proceduri de participare şi consultare a 

publicului.  

În conformitate cu prevederile art.42 din Legea nr.121/2019 autorităţile administraţiei 

publice locale şi operatorii economici au obligaţia de a transmite autorităţilor pentru 

protecţia mediului planurile de acţiune realizate în baza hărţilor strategice de zgomot şi 

elaborate potrivit prevederilor legale, care să conţină măsuri de reducere şi/sau gestionare 

a zgomotului, cu precizarea termenelor de implementare, inclusiv în cazul zonelor liniştite, 

precum şi a autorităţilor responsabile cu implementarea acestora. 

În baza datelor transmise de instituţiile care au în responsabilitate realizarea planurilor de 

acţiune  pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant, autoritatea publică centrală 

pentru protecţia mediului transmite Comisiei Europene un raport cu privire la planurile de 

acţiune pentru toate aglomerările, drumurile principale, căile ferate principale şi 

aeroporturile principale şi criteriile utilizate la realizarea planurilor de acţiune, conform 

prevederilor art. 71 lit.f din Legea nr.121./2019. Potrivit prevederilor art.60 din Legea 

nr.121/2019, există obligativitatea ca, anterior realizării raportării către Comisia 

Europeană, consiliile judeţene să aprobe documentele susmenţionate pentru aeroporturile 

aflate în subordine. 

Ţinând cont de aceste aspecte şi de harta strategică de zgomot a Aeroportului Transilvania 

Târgu Mureș aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 80/2019, RA Aeroport 

Transilvania Târgu Mureş a solicitat, prin adresa nr. 20411/30.07.2020, aprobarea în 

şedinţa Consiliului Judeţean Mureş din luna august 2020 a Planului de acţiune pentru 

prevenirea şi reducerea zgomotului generat de traficul aeroportuar pe Aeroportul 

Transilvania Târgu Mureş elaborat de către SC ENVIRO CONSULT SRL. Prin adresa 

nr.22291/20.08.2020 RA Aeroport Transilvania Târgu Mureş ne comunică, de asemenea, că 

planul de acțiune pentru reducerea zgomotului pe Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, 

predat în data de 10.06.2019, deși a fost întocmit în baza prevederilor HG nr. 321/2005, 

legislația în vigoare la momentul elaborării planului de acțiune, respectă cerințele minime 

pentru planurile de acțiune cuprinse în noua lege în domeniu, Legea nr. 121 din 3 iulie 

2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant. 

Alături de planul de acţiune s-au transmis şi următoarele documente în copie: 

- Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş nr. 7324/13.07.2020 privind 

transmiterea Procesului verbal nr. 7303/13.07.2020 încheiat cu prilejul şedinţei 

Comisiei de la nivelul APM Mureș  pentru evaluarea  Planului de acţiune pentru 

prevenirea şi reducerea  zgomotului generat de traficul aeroportuar pe Aeroportul 

Transilvania Târgu Mureş. 

- Procesul verbal nr. 7303//13.07.2020 al Comisiei de la nivelul APM Mureș privind 

evaluarea „Planului de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului generat de 

traficul aeroportuar  pe Aeroportul Transilvania Târgu Mureş”; 
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Din documentele prezentate reiese că ”Planul de acţiune pentru prevenirea şi reducerea 

zgomotului generat de traficul aeroportuar  pe Aeroportul Transilvania Târgu Mureş”a fost 

adoptat și aprobat de către Agenția pentru Protecția Mediului Mureș. 

Având în vedere cele de mai sus, propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind 

aprobarea Planului de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului generat de 

traficul aeroportuar pe Aeroport Transilvania Târgu Mureş.  

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 
Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

Întocmit: Kádár Katalin, șef serviciu 
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RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune pentru prevenirea şi 

reducerea zgomotului generat de traficul aeroportuar pe Aeroportul ”Transilvania” 

Târgu Mureş 

 

 

 

 

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

Referatul de aprobare nr.22333/20.08.2020 şi raportul de specialitate al Compartimentului 

patrimoniu, servicii publice,  

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: 

Din conținutul înscrisurilor care însoţesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 

actului administrativ analizat, sunt incidente dispozițiile art.24, ale art.32, ale art.39, ale 

art.42, ale art.60 și ale art.71 din Legea nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea 

zgomotului ambiant, precum şi cele ale art.173 alin.(1) lit.„f”, din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Potrivit prevederilor art.39 din Legea nr.121/2019, cartarea zgomotului şi elaborarea 

hărţilor strategice de zgomot, a planurilor de acţiune pentru acestea şi implementarea 

măsurilor de reducere şi gestionare a zgomotului pentru Aeroportul Transilvania Târgu 

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

economic care administrează aeroportul menţionat. 

În considerarea prevederilor art.4 alin.(7) din Hotărârea Guvernului nr.321/2005 privind 

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

ulterioare, învigoare la aceea dată, RA ”Aeroport Transilvania” Târgu Mureş a elaborat 

harta strategică a Aeroportului Transilvania Târgu Mureş, aceasta fiind aprobată prin HCJM 

nr. 80/2019, urmând a se elabora și planul de acţiune pentru prevenirea şi reducerea 

zgomotului generat de traficul aeroportuar pe Aeroportul Transilvania Târgu Mureş. 

astfel, în confirmitate cu legislația în vigoare la acest moment - art.32 din Legea 

nr.121/2019, la elaborarea planurilor de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului 

ambiant trebuie respectate cerinţele minime stabilite în anexa 5 din lege. 

Nr.22497/ 21.08.2020 

Dosar nr. IX/B/1 
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În conformitate cu prevederile art.34 din Legea nr.121/2019, în etapa de elaborare a 

planurilor de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant, se impune 

îndeplinirea unei proceduri de participare şi consultare a publicului. 

Verificarea criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de acţiune pentru prevenirea şi 

reducerea zgomotului ambiant şi analizarea conţinutului acestora, se face de către 

autoritățile pentru protecția mediului, conform prevederilor art. 42 din Legea nr.121/2019. 

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. 

Potrivit art.71 lit.„f” din Legea nr.121/2019, în baza datelor transmise de instituţiile care 

au în responsabilitate realizarea planurilor de acţiune pentru prevenirea şi reducerea 

zgomotului ambiant, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului transmite periodic 

raportări Comisiei Europene. 

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

potrivit prevederilor art. 60 din Legea nr. 121/2019, anterior realizării raportării către 

Comisia Europeană şi după evaluarea de către comisiile constituite potrivit prevederilor 

art.6 din aceeași hotărâre, consiliile judeţene trebuie să aprobe planurile de acţiune pentru 

prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant pentru aeroporturile aflate în subordine, motiv 

pentru care sunt incidente prevederile art.173 alin.(1) lit.„f” din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, 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. 

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

Planului de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului generat de traficul 

aeroportuar pe Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureş, îndeplinește condițiile legale pentru 

a fi supus dezbaterii și 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: Buta Ramona Alina / 2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas - Șef serviciu  
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