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HOTĂRÂREA NR.201 
din 22 decembrie 2020 

privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri europene a proiectului 

„Modernizarea aeroportului cu includerea obiectivelor din Master Planul General de 

Transport”, respectiv achiziționare Sistem Echipamente Securitate Aeroportuară și 

realizare Remiza PSI 

 

 

Consiliul Județean Mureș, 

Văzând referatul de aprobare nr.34681/18.12.2020 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate nr.34696/18.12.2020 al Direcției de dezvoltare regională și 

implementare proiecte, raportul de specialitate nr.34691/18.12.2020 al Direcției 

economice, raportul Serviciului juridic nr.34700/18.12.2020, precum și avizul comisiilor de 

specialitate, 

Ținând cont de solicitarea Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” 

formulată cu adresa nr. 9468 din 16.12.2020 și de Hotărârea Consiliului de administrație al 

Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” nr. 80 din 16.12.2020, 

Văzând Hotărârile Consiliului Județean Mureș nr. 102/30.08.2018 privind selectarea 

variantei de dezvoltare propuse prin Studiul de prefezabilitate pentru modernizarea 

aeroportului și includerea obiectivelor din Master Planul General de Transport la Aeroportul 

Transilvania Târgu Mureș, precum și nr. 127 din 30.07.2020 privind aprobarea 

documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici ai investiției 

„Construire remiza PSI – faza SF”, 

Având în vedere Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritara 2 - 

Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectiv 

Specific 2.3 Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor, prevederile 

Codului civil referitoare la proprietatea publică – art. 858 și următoarele, ale art. 300, alin. 

(1), lit. „e” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și cele ale Hotărârii Guvernului nr. 398/1997 privind 

trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor 

în subordinea consiliilor județene, 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. „c” și „d”, coroborate cu cele ale alin.(5) 

lit. „p”, precum și ale art.182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

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

hotărăște: 

Art.1. Se aprobă proiectul „Modernizarea aeroportului cu includerea obiectivelor din 

Master Planul General de Transport”, componenta non - economică, respectiv 

achiziționare Sistem Echipamente Securitate Aeroportuară și realizare Remiza PSI, cu o 

valoare totală de17.366.680,13lei + TVA 3.254.104,49 lei, adică 20.620.784,62 lei, având 

ca titular Regia Autonomă Aeroport Transilvania Târgu Mureș și depunerea acestuia spre 

finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM 2014-2020) Axa 
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Prioritara 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și 

eficient, Obiectiv Specific 2.3 Creșterea gradului de utilizare sustenabila a 

aeroporturilor. 

Art.2. Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului „Modernizarea  aeroportului cu 

includerea obiectivelor din Master Planul General de Transport”, componenta non-

economică, respectiv achiziționare Sistem Echipamente Securitate Aeroportuară și 

realizare Remiza PSI, pentru finanțare prin Programul Operațional Infrastructura Mare 

(POIM 2014-2020) Axa Prioritara 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de 

calitate, durabil si eficient, Obiectiv Specific 2.3 Creșterea gradului de utilizare 

sustenabila a aeroporturilor, în sumă de 17.295.680,13 lei, care este asigurată din 

contribuție publică, astfel: 

 14.701.328,11 lei intervenția publică asigurată de FEDR, reprezentând 85% din 

valoarea contribuției publice; 

 2.248.438,41 lei intervenția publică asigurată din bugetul de stat, reprezentând 13% 

din valoarea contribuției publice; 

 345.913,60 lei intervenția publică asigurată din bugetul local al Consiliului Județean 

Mureș, reprezentând 2% din valoarea contribuției publice. 

Art.3. Se aprobă valoarea totală neeligibilă a proiectului „Modernizarea aeroportului cu 

includerea obiectivelor din Master Planul General de Transport”, componenta non-

economică, respectiv achiziționare Sistem Echipamente Securitate Aeroportuară și 

realizare Remiza PSI, pentru finanțare prin Programul Operațional Infrastructura Mare 

(POIM 2014-2020) Axa Prioritara 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de 

calitate, durabil si eficient, Obiectiv Specific 2.3 Creșterea gradului de utilizare 

sustenabila a aeroporturilor în cadrul schemei de ajutor de stat aprobată prin Ordinul 

Ministrului Transporturilor nr. 1493/2017, în sumă 3.325.104,49 lei, care va fi asigurată 

prin contractarea de către Regia Autonomă ”Aeroport Transilvania” Târgu Mureș a unui 

credit bancar, în condițiile legii, din care: 

 valoarea TVA este de 3.254.104,49 lei; 

 valoarea auditului financiar este de 71.000,00 lei. 

Art.4. Se aprobă contribuția proprie a Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Târgu 

Mureș la finanțarea proiectului „Modernizarea aeroportului cu includerea obiectivelor 

din Master Planul General de Transport”, componenta non-economică, respectiv 

achiziționare Sistem Echipamente Securitate Aeroportuară și realizare Remiza PSI, 

pentru finanțare prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM 2014-2020) Axa 

Prioritara 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și 

eficient, Obiectiv Specific 2.3 Creșterea gradului de utilizare sustenabila a 

aeroporturilor în cadrul schemei de ajutor de stat aprobată prin Ordinul Ministrului 

Transporturilor nr. 1493/2017, în cuantum de3.325.104,49 lei, care va fi asigurată prin 

contractarea de către Regia Autonomă ”Aeroport Transilvania” Târgu Mureș a unui 

credit bancar, în condițiile legii, din care: 

 valoarea TVA este de 3.254.104,49 lei; 

 valoarea auditului financiar este de 71.000,00 lei. 
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Art.5. Se aprobă valoarea defalcată pe surse de finanțare a sumelor aferente proiectului,  

                                după cum urmează: 

Valoare totală 
Valoare totală 

eligibilă 
Valoarea totală 

neeligibilă 

Valoare neeligibilă 

TVA 
 

Valoare auditului 
financiar 
fără TVA 

20.620.784,62 17.295.680,13 3.325.104,49 3.254.104,49 71.000 
 
Art.6. Se aprobă ca sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului să fie asigurate din bugetul Regiei Autonome „Aeroportul 

Transilvania” Târgu Mureș. 

Art.7. Se aprobă, în calitate de autoritate publică tutelară a Regiei Autonome ”Aeroport 

Transilvania” Târgu Mureș, ca aceasta să contracteze un împrumut bancar, în condițiile 

legii, pentru acoperirea sumelor necesare pentru susținerea contribuției proprii (valoare 

totală neeligibilă și cheltuieli conexe apărute pe durata implementării proiectului), în 

valoare totală de cel puțin de 3.325.104,49 lei, din care: 

 valoarea TVA este de 3.254.104,49 lei; 

 valoarea auditului financiar este de 71.000,00 lei. 

Art.8. Se aprobă ca realizarea obiectivelor de investiții în cadrul proiectului „Modernizarea 

aeroportului cu includerea obiectivelor din Master Planul General de Transport”, 

componenta non - economică, respectiv achiziționare Sistem Echipamente Securitate 

Aeroportuară și realizare Remiza PSI să aibă loc în incinta imobilului situat în orașul 

Ungheni, localitatea Vidrasău, identificat în C.F. nr.51365/Ungheni, care face parte din 

domeniul public al județului Mureș, aflat în administrarea R.A. ”Aeroportul Transilvania” 

Târgu Mureş, inclusiv în situația în care asupra imobilului în cauză au loc operațiuni de 

carte funciară care determină schimbarea numărului cadastral. Realizarea obiectivului de 

investiții menționat se încadrează în limitele dreptului de administrare reglementat de 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, pentru realizarea obiectivului de investiții.  

Art.9. Consiliul Județean Mureș nu va garanta împrumuturile contractate de Regia 

Autonomă „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș și nu va aloca din bugetul propriu al 

Județului Mureș sume reprezentând cofinanțări/transferuri pentru realizarea investiției 

menționate. 

Art.10. Prezenta hotărâre se comunică Direcției economice, Direcției dezvoltare regională 

și implementare proiecte, Direcției amenajare teritoriu și urbanism și Direcției tehnice din 

cadrul Consiliului Județean Mureș, precum și Regiei Autonome ”Aeroportul Transilvania 

Târgu Mureș”, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 PREŞEDINTE 
 Péter Ferenc 

        Contrasemnează 
SECRETAR GENERAL 

Paul Cosma 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor demersuri pentru 

realizarea din fonduri europene a proiectului „Modernizarea aeroportului 

cu includerea obiectivelor din Master Planul General de Transport”, 

respectiv achiziționare Sistem Echipamente Securitate Aeroportuară și 

realizare Remiza PSI 

 

 

Politica de investiții în ceea ce privește infrastructura aeroportuară județeană, pe 

termen lung pleacă de la cadrul general de prioritizare și implementare a proiectelor 

de infrastructură de transport definit prin Master Planul General de Transport al 

României, aprobat prin HGR nr.666/14.09.2016 (MPGT).  

Aeroportul Transilvania Târgu Mureș a fost inclus în MPGT cu o valoare totală de 50 

milioane euro, vizând următoarele intervenții: 

- Realizarea /extinderea terminalului de pasageri cu o suprafață de minim  

8.130 mp; 

- Reabilitarea și extinderea platformei de staționare cu minim 7.110 mp; 

- Modernizarea pistei de decolare aterizare la 2200 m lungime, 45 m lățime 

și PCN 45;  

- Asigurarea compatibilității noilor investiții cu căile de rulare și platforma 

de staționare;  

- Asigurarea infrastructurii, echipamentelor și utilajelor de asistenta a 

navigației, securitate și siguranță conform standardelor MPGT; 

- Asigurarea conectivității aeroportului conform cerințelor MPGT. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.102 din 30 august 2018 s-a aprobat 

Studiul de prefezabilitate pentru modernizarea aeroportului și includerea obiectivelor 

din Master Planul General de Transport” - scenariul 2b “Dezvoltare aeroport atât pe 

partea de sud, cât și pe partea de nord a pistei de decolare aterizare”. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 127 din 30.07.2020, s-a aprobat 

documentaţia tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai investiţiei 

"Construire remiza PSI – faza SF. Totodată, pentru îndeplinirea dezideratului în ceea 

ce privește asigurarea securității și siguranței conform standardelor MPGT, RA 

Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, propune și achiziționarea și instalarea unui 

sistem echipamente de securitate aeroportuară.  

0 Nr. 34681/18.12.2020 

 Dosar IX/B/1 
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În acest sens s-a elaborat de către RA Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, cererea 

de finanțare “Modernizarea aeroportului cu includerea obiectivelor din Master 

Planul General de Transport” componenta non-economică, respectiv achiziţionare 

Sistem Echipamente Securitate Aeroportuară și realizare Remiza PSI”, sursa de 

finanțare identificată fiind Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM 2014-

2020), Axa Prioritară 2- Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, 

durabil și eficient, Obiectiv Specific 2.3 Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a 

aeroporturilor.  

Valoarea totală a proiectului este de 20.620.784,62 lei cu TVA inclus, din care: 

- valoarea totală eligibilă în cuantum de 17.295.680,13 lei, asigurată din 

contribuție publică, respectiv de Fondul European de Dezvoltare Regională în 

proporție de 85%, din bugetul de stat în proporție de 13%, precum și din bugetul 

public al Județului Mureș în proporție de 2%; 

- valoarea totală neeligibilă în cuantum de 3.325.104,49 lei, asigurată de 

Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre analiză și aprobare proiectul 

de hotărâre alăturat. 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 
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Nr. 34696/18.12.2020 

Dosar VI/A1 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri europene a 

proiectului „Modernizarea aeroportului cu includerea obiectivelor din Master 

Planul General de Transport”, respectiv achiziţionare Sistem Echipamente 

Securitate Aeroportuară și realizare Remiza PSI 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.102 din 30 august 2018 s-a aprobat Studiul 

de prefezabilitate pentru modernizarea aeroportului și includerea obiectivelor din Master 

Planul General de Transport” - scenariul 2b “Dezvoltare aeroport atât pe partea de sud, 

cât și pe partea de nord a pistei de decolare aterizare”. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 127 din 30.07.2020, modificată prin HCJM 

nr. 162 din 26.11.2020 s-a aprobat documentaţia tehnico-economică și indicatorii 

tehnico-economici ai investiţiei "Construire remiza PSI – faza SF".  

Modernizarea Aeroportului Târgu Mureş este prevăzută în Master Planul General de 

Transport al României, la Capitolul Transport aerian, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.666/2016.Potrivit Programului de modernizare a Aeroportului Târgu Mureş din MPGT, 

la Descrierea propunerii, se prevede că Aeroportul Târgu Mureş este clasificat ca 

aeroport Regional. Identificarea intervenţiilor la aeroportul Târgu Mureş s-a realizat 

conform metodologiilor prezentate în MPGT referitoare la determinarea necesarului de 

investiţii în suprafeţe de mişcare, terminale, siguranţă, securitate și conectivitate. 

Sinteza intervenţiei propuse pentru aeroport este următoarea: 

 Realizarea/extinderea terminalului de pasageri cu o suprafaţă de min. 8,130 m2; 

 Reabilitarea și extinderea platformei de staţionare cu min. 7,110 m2; 

 Modernizarea pistei de decolare aterizare la 2200m lungime, 45m lăţime și PCN 45  

 Asigurarea compatibilităţii noilor investiţii cu căile de rulare și platforma de 

staţionare; 

 Asigurarea infrastructurii, echipamentelor și utilajelor de asistență a navigaţiei, 

securitate și siguranţă conform standardelor MPGT; 

 Asigurarea conectivităţii aeroportului conform cerinţelor MPGT. 

Investiţiile de modernizare mai sus enumerate se înscriu în obiectivele Planului de 

Dezvoltare a Judeţului Mureş pentru perioada 2014-2020,  aprobat prin HCJ nr.107/2014, 

unde la Subcapitolul 1.2.1.3. Infrastructura aeroportuară sunt prevăzute următoarele 

activităţi prioritare:  

- dezvoltarea zonei Cargo la Aeroportul „Transilvania Târgu Mureş”; 

- modernizarea și extinderea pistei de aterizare/decolare; 
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- investiţii pentru creşterea calităţii serviciilor oferite la Aeroport, inclusiv 

sporirea gradului de siguranţă a pasagerilor;  

- diversificarea ofertei de zboruri către noi destinaţii de interes pentru locuitorii 

din zona deservită. 

Pentru îndeplinirea dezideratului în ceea ce priveşte asigurarea securităţii și siguranţei 

conform standardelor MPGT, RA Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, propune și 

achiziţionarea și instalarea unui sistem echipamente de securitate aeroportuară. 

În acest sens a fost elaborat de către RA Aeroportul Transilvania Târgu Mureş, proiectul 

“Modernizarea aeroportului cu includerea obiectivelor din Master Planul General de 

Transport” componenta non-economică, respectiv achiziţionare Sistem Echipamente 

Securitate Aeroportuară și realizare remiza PSI”. Valoarea totală a proiectului este de 

20.620.784,62 lei inclusiv TVA. Sursa de finanţare preconizată este Programul Operaţional 

Infrastructura Mare 2014-2020. 

Conform prevederilor MPGT, Unitatea de implementare a programului este Aeroportul 

Târgu Mureş. 

Capitolul de Transport aerian din cuprinsul Master Planului General de Transport  al 

României constituie Anexa 8 la Ghidul solicitantului, o versiune completată și actualizată 

de Organismul Intermediar pentru Transport a Ghidului, elaborat de Autoritatea de 

Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare (AM POIM) și se adresează 

solicitanţilor de finanţare nerambursabilă, entităţi publice și private, pentru proiecte noi 

de investiţii şi de asistenţă tehnică în cadrul Axei prioritare 2 Dezvoltarea unui sistem de 

transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectivul specific 2.3 Creşterea 

gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor. 

Apelurile de proiecte lansate prin ghidul menţionat sunt apeluri pe bază de listă de 

proiecte prioritare, în corelare cu fundamentarea oferită de Master Planul General de 

Transport al României. Lista de proiecte care pot face obiectul cererilor de finanţare în 

cadrul apelurilor de proiecte prevăzute în  Ghid este prezentată în Anexa 8 și este 

publicată pe pagina de internet a POIM și a Organismului Intermediar de Transport alături 

de Capitolul de transport aerian al MPGT, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

666/2016. 

Conform Anexei 8, pe lista proiectelor eligibile POIM 2014-2020, Aeroportul  Transilvania 

din Târgu Mureş figurează la:  

- proiecte noi de investiţii: la poziţia 15  - Aeroportul Internaţional “Transilvania” din 

Târgu Mureș,  

- proiecte de Asistență Tehnică: la poziţia 15 - Elaborarea documentaţiei tehnico-

economice Aeroportul Internaţional „Transilvania” din Târgu Mureş. 

Selecţia proiectelor va ţine cont de limita fondurilor alocate priorităţii de investiţii şi 

domeniului specific.  

Solicitările se primesc în perioada: 15.12.2017 – 31.12.2020. 

Potrivit Ghidului solicitantului, Capitolul 4. Procesul de evaluare și selecție, apelurile de 

proiecte sunt de tip “Primul venit, primul servit”, aferente categoriilor de proiecte 

prevăzute în Lista de proiecte de transport din POIM publicată pe pagina de internet a 

POIM și a Organismului Intermediar de Transport și din Capitolul de transport aerian al 

Master Planului General de Transport, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.666/2016.  

Având în vedere prevederile Master Planului General de Transport, Capitolul Transport 

Aerian, a Ghidului solicitantului aferent Programului Operaţional Infrastructură Mare, Axa 
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prioritară 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi 

eficient, Obiectivul specific 2.3 Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a 

aeroporturilor, 

Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.102 din 30 august 2018 privind 

selectarea variantei de dezvoltare propuse prin Studiul de prefezabilitate pentru 

modernizarea aeroportului și includerea obiectivelor din Master Planul General de 

Transport la Aeroportul Transilvania Târgu Mureş, 

Văzând proiectul de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției „Modernizarea 

aeroportului cu includerea obiectivelor din Master Planul General de Transport", respectiv 

achiziţionare Sistem Echipamente Securitate Aeroportuară și realizare Remiza PSI, 

Apreciem că, în raport cu prevederile Master Planului General de Transport, sunt 

întrunite condițiile pentru accesarea de fonduri nerambursabile în vederea modernizării 

Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș prin Programul Operațional Infrastructură Mare 

2014-2020, Axa prioritară 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de 

calitate, durabil şi eficient, Obiectivul specific 2.3 Creşterea gradului de utilizare 

sustenabilă a aeroporturilor. 

 

 

 

               DIRECTOR 

Bățaga Valer 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Magyarossy Andrea 

2 exemplare 
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Nr.34691/18.12.2020 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri europene a 
proiectului „Modernizarea aeroportului cu includerea obiectivelor din Master Planul 

General de Transport”, respectiv achiziționare Sistem Echipamente Securitate 
Aeroportuară și realizare Remiza PSI 

 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 127/30.07.2020 s-a aprobat documentația 
tehnico–economică și  indicatorii tehnico–economici ai investiției ”Construire remiza 
PSI – faza SF”.  

Prin Hotărârea nr.80/2020, Consiliul de Administrație al RA Aeroportul Transilvania 
Tîrgu Mureș a aprobat valoarea totală a proiectului „Modernizarea aeroportului cu 
includerea obiectivelor din Master Planul General de Transport”, componenta non-
economică, respectiv achiziționare Sistem Echipamente Securitate Aeroportuară și 
realizare Remiza PSI, în cuantum 17.366.680,13  lei, la care se adaugă 3.254.104,49 
lei TVA, adică 20.620.784,62 lei, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programul 
Operational Infrastructura Mare (POIM 2014-2020) Axa Prioritara 2- Dezvoltarea unui 
sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectiv Specific 2.3 
Cresterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor. 

 Prin adresa nr.34176/16.12.2020,RA Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș transmite 
Hotărârea Consiliului de Administrație sus amintită, solicitând aprobarea unor 
demersuri pentru realizarea din fonduri europene a proiectului „Modernizarea 
aeroportului cu includerea obiectivelor din Master Planul General de Transport”, 
respectiv achiziționare Sistem Echipamente Securitate Aeroportuară și realizare 
Remiza PSI.  

Din analiza datelor transmise rezultă următoarele: 

Valoarea totală eligibilă a proiectului Modernizarea  aeroportului cu  includerea  
obiectivelor  din Master  Planul General de Transport”, componenta non-economică, 
respectiv achiziționare Sistem Echipamente Securitate Aeroportuară și realizare 
Remiza PSI, este în sumă de 17.295.680,13 lei, care este asigurată din contribuție 
publică astfel: 

 14.701.328,11 lei intervenția publică asigurată de FEDR, reprezentând 85% din 
valoarea contribuției publice; 

 2.248.438,41 lei intervenția publică asigurată din bugetul de stat, 
reprezentând 13% din valoarea contribuției publice; 

 345.913,60 lei,  intervenția publică asigurată din bugetul local al Consiliului 
Județean Mureș, reprezentând 2% din valoarea contribuției publice. 

Valoarea totală  neeligibilă a  proiectului „Modernizarea  aeroportului cu  includerea  
obiectivelor  din Master  Planul General de Transport”, componenta non-economică, 
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respectiv achiziționare Sistem Echipamente Securitate Aeroportuară și realizare 
Remiza PSI, este în sumă de 3.325.104,49 lei, din care:  

 3.254.104,49 lei valoarea TVA 

 71.000,00 lei valoarea auditului financiar.  

 

Valoarea proiectului defalcată pe surse de finanțare se prezintă astfel: 

Valoare totală, din care: 20.620.784,62 

       Valoare totală eligibilă, din care: 17.295.680,13 

        Valoare eligibilă nerambursabilă  
           din FEDR 

14.701.328,11 

         Valoare eligibilă nerambursabilă  
         din bugetul de stat 

2.248.438,41 

         Valoare eligibilă cu finanțare din   
         bugetul local 

345.913,60 

  Valoarea totală neeligibilă, din care: 3.325.104,49 

TVA 3.254.104,49 

Valoarea  auditului financiar 71.000 

Finanțarea contribuției proprii de către Regia Autonomă „Aeroportul 
Transilvania Târgu Mureș se va asigura  din împrumut bancar, contractat de 
regie în condițiile legii. 

Cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului vor fi 
asigurate din bugetul RA „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”. 

Având în vedere cele de mai sus, precum și următoarele acte normative de 
reglementare a materiei: 

- H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate 
în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;  

- O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene 
pentru perioada de programare 2014-2020, aprobata cu modificări și 
completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările 
ulterioare 

- Decizia CE nr. C (2015) 4.823 din 09.07.2015 de aprobare a anumitor 
elemente din Programul operațional "Infrastructura mare" pentru sprijinul 
din partea Fondului european de dezvoltare regională și Fondului de 
coeziune în temeiul obiectivului referitor la investițiile pentru creștere și 
locuri de munca în Romania; 

- Instrucțiunea nr.4/10.05.2019 emisa de DGOIT (Direcția Generala 
Organismul Intermediar pentru Transport) privind încadrarea cheltuielilor 
aferente activităților investiționale supuse regulilor ajutorului de stat în 
devizul general al proiectelor de transport; 

- Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritara 2 - 
Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil §i 
eficient, Obiectiv Specific 2.3 Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a 
aeroporturilor;  
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apreciem că se poate supune spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre 
privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri europene a 
proiectului „Modernizarea aeroportului cu includerea obiectivelor din Master 
Planul General de Transport”, respectiv achiziționare Sistem Echipamente 
Securitate Aeroportuară și realizare Remiza PSI. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 
Alin Mărginean 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din 

fonduri europene a proiectului „Modernizarea aeroportului cu includerea 

obiectivelor din Master Planul General de Transport”, respectiv achiziționare 

Sistem Echipamente Securitate Aeroportuară și realizare Remiza PSI 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 

Referatul de aprobare nr. 34681 din 18.12.2020 și în considerarea celor reținute în 

Raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte şi 

Raportul de specialitate al Direcției Economice, 

În conformitate cu prevederile art. 45, alin. (4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr. 115/2019, am 

procedat la verificarea legislației primare și secundare în aplicarea căreia este elaborat 

proiectul, corespondența cu normele de competență incidente activității autorității 

deliberative și respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a întocmit 

prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

În adoptarea actuluiadministrativ suntincidente prevederile art.858 și următoarele din 

Codul civil referitoare la proprietateapublică, prevederileart. 173, alin. (1), lit. „c” și 

„d”, coroborate cu cele ale alin. (5), lit. „p”, ale art.182 alin. (1), precum și ale art. 

300din OUGnr.57/2019 privindCodul Administrativ. 

Din înscrisurile care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că Regia Autonomă 

„Aeroportul Transilvania Târgu Mureş” intenţionează să depună o cerere de finanţare a 

proiectului „Modernizarea aeroportului cu includerea obiectivelor din Master Planul 

General de Transport”, respectiv achiziționare Sistem Echipamente Securitate 

Aeroportuară și realizare Remiza PSI, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură 

Mare (POIM) Axa prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de 

calitate, durabil şi eficient, Obiectiv specific 2.3. -Creşterea gradului de utilizare 

sustenabilă a aeroporturilor. 

Imobilul pe care urmează a se realiza investiţia ce face obiectul proiectului este situat 

în orașul Ungheni, localitatea Vidrasău și evidențiat în CF nr. 51365/Ungheni, aflat 

înproprietatea publică a Județului Mureș și în administrarea R.A. „Aeroportul 

Transilvania Târgu Mureș”, conform Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 

170/2010. 

Nr. 34700/18.12.2020 
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Conform dispozițiilor art.868, alin.(2) din Codul civil titularul dreptului deadministrare 

poate folosi și dispune de bunul dat în administrare în condițiile stabilitede lege și, dacă 

este cazul, de actul de constituire. 

De asemenea, în aplicarea prevederilor art.300 din Codul administrativ, 

instituțiilepublice din subordinea autorităților publice locale, au dreptul și obligația de 

a se folosiși dispune de bunurile proprietate publică aflate în administrare în condițiile 

stabilitede lege și, dacă este cazul, de actul de constituire. 

Astfel, realizarea proiectului se încadrează în limitele dreptului de administrare 

reglementat prin art. 300,alin. (1), lit. „e” din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizămcă 

potrivit prevederilor art. 173, alin.(1), lit. „c” și „d”, coroborate cu cele ale alin.(5), 

lit. „p”din Codul Administrativ, ConsiliulJudețean Mureș exercită atribuții privind 

administrarea domeniului public și privat aljudețului, respectivasigură, potrivit 

competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru dezvoltarea economică a 

județului. 

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

prevederilorart. 81-82 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, opinăm că proiectul de hotărâre privind 

aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri europene a proiectului 

„Modernizarea aeroportului cu includerea obiectivelor din Master Planul General de 

Transport”, respectiv achiziționare Sistem Echipamente Securitate Aeroportuară și 

realizare Remiza PSI, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și 

aprobării plenului Consiliului Județean Mureș, ulterior avizării de către comisiile de 

specialitate nominalizate în condițiile art. 136, alin. (4), din Codul administrativ. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 
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