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HOTĂRÂREA NR.118 
                                                  din 29 iulie 2021 

privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității operatorilor 

aerieni în contextul crizei economice generate de epidemia de coronavirus „COVID-19” 

 

 

Consiliul Județean Mureş, 

Analizând referatul de aprobare nr. 20388/23.07.2021 al Președintelui Consiliului 

Județean Mureş și raportul de specialitate al Direcției economice - Compartiment 

patrimoniu, servicii publice și guvernanță corporativă nr. 20482 din 23.07.2021, raportul 

Serviciului juridic nr. 20467 din 23.07.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere: 

- situația excepțională generată de epidemia de COVID-19, care a produs tulburări grave 

ale economiei; 

- necesitatea stimulării relansării traficului aerian spre/de pe Aeroportul Transilvania 

Târgu Mureş, susținând astfel relansarea turismului în regiune, precum și nevoia de 

mobilitate a mediului de afaceri regional;  

- recuperarea traficului aerian, ca o componentă esențială pentru redresarea economică 

și viabilitatea structurală a aeroportului și a întregii economii a județului Mureş și chiar a 

Regiunii Centru; 

- necesitatea susținerii activității companiilor aeriene care se confruntă cu o lipsă acută 

de lichidități, suferind pagube importante ca urmare a epidemiei de COVID-19; 

- necesitatea adoptării unor măsuri temporare, adecvate de ajutor de stat pentru a 

asigura lichiditatea și accesul la finanțare publică a companiilor aeriene, astfel încât 

acestea să poată să se redreseze odată ce situația actuală este depășită; 

- obiectivul Consiliului Județean Mureş de a sprijini activitatea companiilor aeriene care 

operează zboruri spre/de pe Aeroportul Transilvania Târgu Mureş, în contextul crizei 

sanitare și economice generate de epidemia COVID -19, oferindu-le un mecanism într-o 

manieră cuprinzătoare; 

- necesitatea subvenționării accesibilității călătoriei aeriene către diferite destinații, 

prin acordarea de compensații companiilor aeriene, constituie una dintre măsurile care 

creează premisele readucerii cererii la parametrii anului 2019 (anterior epidemiei de 

COVID-19), astfel încât operatorii aerieni afectați direct să-și poată asigura lichiditățile 

financiare prin repornirea activității la o capacitate predictibilă; 

Luând în considerare: 

- Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE), art. 107 alin. (3) lit. „b” 

potrivit căruia, „pot fi considerate compatibile cu piața internă ajutoarele destinate să 
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promoveze realizarea unui proiect important de interes european comun sau să 

remedieze perturbări grave ale economiei unui stat membru”; 

- Comunicarea Comisiei Europene (2020/C9II/01) ”Cadru temporar pentru măsuri de 

ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19”, 

publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 20 martie 2020, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în 

domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii 

concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare;  

-  Măsura de ajutor aprobată prin Decizia Comisiei Europene nr.5171/07.07.2021 pentru 

Caz SA 63319(2021/N) – România Covid 19 - Schema de ajutor de stat pentru susținerea 

companiilor aeriene care operează zboruri  pe Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. „a” și „b”, coroborate cu cele ale alin. (2) 

lit. „d” și cu cele ale alin. (3) lit. „d”, 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 schema de ajutor de stat pentru susținerea activității operatorilor 

aerieni în contextul crizei economice generate de epidemia de coronavirus „COVID-19”, 

conform Anexei care face parte integrantă din prezenta  hotărâre. 

Art.2. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș să semneze în numele 

furnizorului de ajutor de stat - Consiliul Județean Mureș, contractele încheiate cu 

operatorii aerieni. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției economice a Consiliului Județean Mureș și 

Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, care răspund  de ducerea sa la 

îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE 
Péter Ferenc 

Contrasemnează 
SECRETAR GENERAL 

Paul Cosma 
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REFERAT DE APROBARE 

a schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității operatorilor aerieni în 

contextul crizei economice generate de epidemia de coronavirus „COVID-19” 

 

Prin Hotărârea nr.199/22.12.2020, Consiliul Județean Mureș a aprobat inițierea 

demersurilor pentru elaborarea unei scheme de ajutor de stat  pentru susținerea 

activității operatorilor aerieni în contextul crizei economice generate de epidemia de 

coronavirus „Covid 19”.  

După adoptarea hotărârii, R.A. “Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” a elaborat   

documentația de prenotificare a schemei care, prin grija autorității publice județene a 

fost înaintată Consiliului Concurenței, în vederea transmiterii Comisiei Europene, 

pentru analiza acesteia. 

Urmare a înștiințării privind modificarea cadrului comunitar și a observațiilor 

Consiliului Concurenței, documentația de prenotificare a fost revizuită, modificările 

implicate fiind aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.59/22.04.2021 

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.199/22.12.2020 

privind inițierea demersurilor pentru elaborarea unei scheme de ajutor de stat pentru 

susținerea operatorilor aerieni, în contextul crizei economice generate de epidemia 

de coronavirus “ Covid 19”.  

După verificarea documentației de prenotificare revizuită, de către Consiliul 

Concurenței și Comisia Europeană, în final  s-a transmis la Consiliul Concurenței  

documentația de notificare.  

 Consiliului Concurenței a avizat documentația și ulterior, Comisia Europeană a 

autorizat schema de ajutor de stat pentru operatorii aerieni, prin Decizia 

nr.5171/07.07.2021- Ajutor de stat SA 63319(2021/N)- România Covid -19 Schemă de 

ajutor de stat pentru companiile aeriene care operează zboruri pe Aeroportul 

Transilvania Târgu Mureș. 

 Schema de ajutor de stat va putea intra în vigoare doar după  adoptarea unei hotărâri 

de consiliu județean, elaborată și promovată în acest sens. 

Având în vedere cele de mai sus, dispozițiile art.173 alin.(1) lit.„a”și „b”, alin.(2) 

lit.d) și alin.(3),lit.”d”, precum și cele ale art.182 din Ordonanţa de urgenţă a 

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

ulterioare, supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității operatorilor aerieni, 

în contextul crizei economice generate de epidemia de coronavirus „COVID-19”. 

   PREȘEDINTE 

   Péter Ferenc 

  Nr.20388/23.07.2021 

  Dosar VI/D/1 
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  Nr.20482/23.07.2021 

 Dosar VI/D/2 

 

 RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru 

susținerea activității operatorilor aerieni în contextul crizei economice generate de 

epidemia de coronavirus „COVID-19” 

 

  În luna decembrie a anului 2021, Consiliul Județean Mureș a inițiat demersurile 

pentru sprijinirea financiară a operatorilor aerieni care operează sau intenționează 

să deschidă zboruri spre/de la Aeroportul Târgu Mureș, în contextul crizei sanitare pe 

care o traversăm(determinată de pandemia de coronavirus “ Covid 19”. 

     Pe baza legislației comunitare adoptate,( Comunicarea Comisiei Europene -2020/C9II/01)  

Consiliul Județean Mureș este interesat ca prin adoptarea unei scheme de ajutor de stat să 

susțină revitalizarea transportului aerian de la și spre Aeroportul Transilvania Târgu Mureș.  

  În acest sens, prin Hotărârea nr.199/22.12.2021 au fost aprobate elementele de 

fundamentare pentru elaborarea unei scheme de ajutor de stat și anume: baza legală(cadrul 

comunitar), obiectivul schemei, forma ajutorului, bugetul schemei, durata schemei, durata 

de implementare, plățile, selecția operatorilor, monitorizarea și controlul companiilor 

beneficiare.) 

  R.A “ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, în calitate de administrator al schemei, a propus 

autorității schema de ajutor de stat, ținând cont de elementele de fundamentare aprobate.  

    Întreaga documentație de prenotificare privind schema de ajutor a fost transmisă de regie 

autorității publice județene și după analiză  a fost înaintată Consiliului Concurenței  pentru  

transmitere la Comisia Europeană în vederea verificării.  

Consiliul Concurenței a răspuns cu adresa nr.1783/17.03.2021 înregistrată la Consiliul 

Județean Mureș sub nr.7265/18.03.2021, adresă prin care ne-a informat asupra modificării 

cadrului temporar de acordare a ajutoarelor de stat de sprijinire a economiei, în contextul 

actualei epidemii de Covid 19 (amendament din 28.01.2021 la Comunicarea Comisiei nr. 

2020/C 91 I/01și implicit a formularului de notificare). 

Amendamentul adus cadrului temporar constă în creșterea plafonului valoric al sumei   pe 

care un operator poate s-o primească pe teritoriul unei țări, de la 800.000 euro la 1.800.000 

euro. De asemenea, a fost extinsă perioada de valabilitate a schemei de la 30 iunie 2021 la 

31 decembrie 2021, perioadă în care trebuie finalizate contractele. În acest context, 

perioada de 12 luni consecutive  acordate pentru derularea operării  are ca limită maximă 

data de 31 decembrie 2022. 

 Totodată, Consiliul Concurenței a adus unele observații, ce au vizat recomandări pentru 

crearea unui cadru real de concurență între operatori. Astfel, având în vedere că bugetul 

schemei aprobat de Consiliul Județean Mureș prin Hotărârea nr.199/22.12.2020 a fost de 

800.000 euro, ar fi existat riscul ca întreaga sumă să fie atribuită unui singur operator. 
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 În aceste condiții, ținând cont și de analiza efectuată privind schemele de ajutor de stat 

pentru sprijinirea operatorilor aerieni în contextul epidemiei de „Covid 19”,aprobate în 

prezent de Comisia Europeană, la solicitarea R.A „ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, s-

a  propus ca bugetul schemei să crească de la 800.000 euro la 1.150.000euro, iar suma 

maximă ce poate fi acordată unui operator să nu depășească 600.000 euro, asigurându-ne 

astfel că, vor putea fi încheiate contracte pentru minim 2 operatori. Prin acordarea sumei 

de 2 euro/loc alocat de operator, Regia estimează că în 12 luni de la încheierea 

contractelor, urmează a se atinge traficul din 2019, la un grad de încărcare a aeronavelor 

(conform datelor din pandemie) de aproximativ 30%.(adresa Regiei nr.2609/2021) 

Tot pentru crearea unei concurențe loiale, Consiliul Concurenței a recomandat renunțarea 

la principiul de selecție „ primul venit, primul servit” , propunându-se în acest sens, 

elaborarea unei grile de evaluare, pe baza unor parametri ce vizează atingerea obiectivelor 

schemei: creșterea capacității de trafic, a numărului de destinații și a frecvențelor de 

operare.  

Modificările propuse au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.59/22.04.2021 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.199/22.12.2020 privind inițierea demersurilor pentru elaborarea unei scheme de ajutor 

de stat pentru susținerea operatorilor aerieni, în contextul crizei economice generate de 

epidemia de coronavirus „ Covid 19”. 

  Hotărârea a adus modificări doar în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.199/22.12.2020, prin modificarea unor elemente de elaborare a schemei de ajutor. 

Documentația de prenotificare revizuită conform modificărilor aduse prin Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.59/22.04.2021 a fost retransmisă Consiliului Concurenței prin 

adresa nr.14.254/27.05.2021. 

Urmare a verificării documentației de către Consiliul Concurenței și Comisia Europeană, s-a 

transmis în final,  documentația de notificare a schemei de ajutor de stat pentru susținerea 

activității operatorilor aerieni spre/de la Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, în contextul 

crizei economice generate de epidemia de coronavirus „ Covid 19”.  

Documentația de notificare, înaintată Consiliului Concurenței cu adresa 

nr.16.927/18.06.2021 s-a compus din următoarele documente: 

- - Analiza de oportunitate privind necesitatea instituirii unor măsuri de ajutor de stat 

pentru operatori aerieni în contextul crizei economice generate de epidemia de 

coronavirus „ Covid 19”;  

- - Formularul general de notificare-Partea I.Informații generale, în limbile română și 

engleză;  

- - Atașamente (în limbile română și engleză): 

1.Comunicare privind cadrul temporar al măsurilor de ajutor de stat destinate a sprijini 

economia în contextul pandemiei curente de Covid 19 cu 

- Secțiunea I: Informații generale și  

- Secțiunea II: Informații suplimentare 

2. Declarație de renunțare la criteriul limbii; 
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3.Proiectul de hotărâre de consiliu județean privind aprobarea schemei de ajutor de stat 

pentru susținerea activității operatorilor aerieni în contextul crizei economice generate de 

epidemia de coronavirus „ Covid 19”(împreună cu anexa  Schema de ajutor de stat). 

4. “Poarta spre Transilvania” –Document de sprijin pentru justificarea importanței 

Aeroportului “ Transilvania” Târgu Mureș pentru regiune. 

 

S-a atașat de asemenea, în copie,  adresa nr.16928/18.06.2021 de înștiințare a Instituției 

Prefectului-Județul Mureș, cu privire la intenția de instituire a măsurilor de ajutor de stat 

pentru operatori aerieni.(conform prevederilor art.7 alin.(6) din Ordonanța de Urgență 

nr.77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și 

modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996, cu modificările și completările 

ulterioare). 

După avizarea documentației de către Consiliul Concurenței,(aviz transmis cu adresa  

nr.7305/30.06.2021, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.18205/02.07.2021), 

formularul de notificare și atașamentele au fost încărcate în aplicația electronică SANI 2 a 

Comisiei Europene, fiind validată și înregistrată la Comisie  în 29.06.2021, cu nr.Caz 

63319(2021/N) . 

 Schema a fost autorizată de Comisia Europeană prin Decizia nr.5171 din 7 iulie 2021 - State 

Aid SA 63319(2021/N)-România-Covid 19 :Incentive scheme for airlines operating at Târgu 

Mureș Transilvania Airport/ Ajutor de stat SA63319(2021/N)-România COVID 19 Schemă 

de ajutor de stat pentru companiile aeriene care operează zboruri pe Aeroportul 

Transilvania Târgu Mureș . 

Decizia de autorizare a schemei a fost transmisă în limba engleză (din cauza urgenței și 

urmare a Declarației de  renunțare la criteriul limbii) atât prin Infograma Reprezentanței UE 

Bruxelles nr.5201 din 08.07.2021(înregistrată la CJMureș sub nr.19242/13.07.2021) cât și 

prin  prin email de  către Consiliul Concurenței, înregistrat la Consiliul Județean Mureș sub 

nr.19.334/13.07.2021.  

Traducerea  în limba română este asigurată de administratorul schemei, R.A « Aeroportul 

Transilvania Târgu Mureș». 

Prin Decizie, s-au autorizat toate elementele de fundamentare ale schemei, așa cum au fost 

aprobate în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.59/22.04.2021. 

În acest sens, a fost autorizat ca furnizor de ajutor de stat, Consiliul Județean Mureș iar ca 

administrator al schemei, R.A Aeroportul Transilvania Târgu Mureș. 

De asemenea, s-a autorizat bugetul total al schemei,  în sumă de 1.150.000 euro,   ajutorul 

de stat maxim ce poate fi acordat unui operator, în sumă de 600.000 euro, precum și 

cuantumul pe loc alocat de către operator, la nivelul de 2 euro/loc alocat, toate în acord  

cu solicitarea autorității publice județene. 

Ajutorul de stat se va acorda până la data de 31 decembrie 2021.(data limită pentru 

încheierea contractelor ). 

Ajutorul nu va putea fi acordat companiilor care se aflau în dificultate la data de 

31.12.2019. 

 Regia va verifica condițiile de eligibilitate (deținere licențe, certificate, declarații pe 

propria răspundere, asigurări). 

  După verificarea eligibilității , Regia va proceda la evaluarea ofertelor.  
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  Ajutorul de stat va fi acordat pe baza unei grile de punctaj, cu următorii factori de 

evaluare și punctaj(scor) maxim: 

-numărul de destinații propuse pentru a fi operate-maxim 40 pct.  

-numărul de zboruriI săptămână (zboruri/ săptămână x frecvențe de operare)-maxim 30 pct. 

- capacitatea (numărul) de locuri alocate pentru o perioadă de 12 luni-maxim 30 pct 

 Pentru fiecare factor de evaluare, cea mai bună ofertă va primi punctajul maxim, iar 

celelalte oferte vor primi un scor calculat proporțional, raportat la oferta și punctajul 

maxim.(Scor=oferta x scor maxim)/cea mai bună ofertă). 

 Scorul total al ofertei va rezulta din însumarea scorurilor obținute pe fiecare factor. Ofertele 

vor fi ierarhizate descrescător în funcție de scorul total .  

 Operatorul clasat pe primul loc va primi cea mai mare sumă, dar nu mai mult de 600.000 

euro stabilită ca plafon maxim.  

 Consiliul Județean Mureș va încheia cu beneficiarii contracte de acordare a ajutorului 

financiar, în funcție de capacitatea asumată(2 euro/loc alocat), până la epuizarea completă 

a bugetului. 

 Companiile candidate care au operat în 2019, vor trebui să asigure minim  50% din 

capacitatea înregistrată în anul 2019, în timp ce companiile care intenționează să deschidă 

zboruri se vor angaja la o capacitate de minim 20.000 locuri, alocate într-o perioadă de 12 

luni consecutive, între data semnării contractului de finanțare și 31 decembrie 2022.(data 

limită de operare). 

 Schema de ajutor de stat se  constituie ca anexă la proiectul de hotărâre, care a făcut parte 

din documentația de notificare.  

 

Având în vedere Decizia Comisiei Europene 5171(2021/N) de autorizare a ajutorului de stat 

pentru companiile aeriene care operează zboruri pe Aeroportul Târgu Mureș, ținând cont de 

argumentele de specialitate prezentate mai sus, apreciem că se poate supune spre analiză și 

dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru 

susținerea activității operatorilor aerieni în contextul crizei economice generate de 

epidemia de coronavirus „COVID-19”. 

 

DIRECTOR EXECUTIV  

       Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

 

    Întocmit: Monica Dohotariu, consilier 
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RAPORT 

privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității 

operatorilor aerieni în contextul crizei economice generate de epidemia de 

coronavirus „Covid 19”  

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 

Referatul de aprobare nr. 20388 din  23.07.2021 și în considerarea celor reținute în 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 din 26.09.2019, 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: 

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

actului administrativ sunt incidente prevederile art. 107 alin.(3) lit.”b” din Tratatul privind 

Funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comunicarea Comisiei Europene(2020/C9II/01) 

„Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul 

actualei epidemii de COVID-19” modificată prin Comunicarea Comisiei -2020/C340I/01 din 

13.10.2020, Orientările privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor 

aeriene(2014/C99/03), O.U.G. nr.77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul 

ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 

21/1996, Decizia Comisiei Europene nr.5171/07.07.2021 – Ajutor de stat S.A 63319(2021/N) – 

România Covid – 19 Schemă de ajutor de stat pentru companiile aeriene care operează 

zboruri pe Aeroportul Transilvania Târgu Mureș,  respectiv ale art.173 alin.(1), lit.”a” 

coroborate cu cele ale alin.(2), lit.„d” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ. 

Prin Hotărârea nr. 199 din 22.12.2020, autoritatea publică județeană s-a pronunțat asupra 

intenției pentru elaborarea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității 

operatorilor aerieni în contextul crizei economice generate de epidemia de coronavirus 

„Covid 19”.  

Documentația de prenotificare transmisă Comisiei Europene a fost revizuită, modificările 

implicate fiind aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.59/22.04.2021. 

Potrivit prevederilor art.11 alin.(2) din O.U.G. nr.77/2014 „în cazul în care au fost 

finalizate consultările prealabile în condiţiile art. 8 şi a fost finalizată procedura de 

prenotificare în faţa Comisiei Europene, Consiliul Concurenţei emite avizul în termen de 

maximum 15 zile de la primirea cererii de avizare, cu excepţia cazurilor în care 
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iniţiatorul/furnizorul, după caz, cere în scris prelungirea termenelor pentru completarea 

notificării sau a informării”. 

Având în vedere textul legal mai sus menționat, documentația revizuită a fost transmisă 

Consiliului Concurenței, care a avizat documentația, iar ulterior Comisia Europeană a 

autorizat schema de ajutor de stat pentru operatorii aerieni, prin Decizia  

nr.5171/07.07.2021 – Ajutor de stat S.A 63319(2021/N) – România Covid – 19 Schemă de 

ajutor de stat pentru companiile aeriene care operează zboruri pe Aeroportul Transilvania 

Târgu Mureș. 

Prin decizie s-au autorizat toate elementele de fundamentare ale schemei, așa cum au fost 

aprobate în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.59/22.04.2021. 

În acest sens a fost autorizat ca furnizor de ajutor de stat – Consiliul Județean Mureș, iar ca 

administrator al schemei R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureș. 

Condițiile, precum și modalitatea de aprobare și acordare a ajutorului de stat sunt 

reglementate prin schema de ajutor de stat  pentru susținerea activității operatorilor 

aerieni în contextul crizei economice generate de epidemia de coronavirus „Covid 19”, 

conform Anexei ce face parte integrantă din hotărârea propusă spre aprobare. 

Potrivit prevederilor art.107 alin.(3), lit.„b” din Tratatul privind Funcționarea Uniunii 

Europene (TFUE), “pot fi considerate  compatibile cu piața internă, ajutoarele destinate să 

promoveze realizarea unui proiect important de interes european comun sau să remedieze 

perturbări grave ale economiei unui stat membru”.  

Conform prevederilor art.17 din Comunicarea Comisiei Europene(2020/C9II/01), ”în temeiul 

articolului 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE, Comisia poate declara compatibile cu piața 

internă ajutoarele menite „să remedieze perturbări grave ale economiei unui stat 

membru”.  

În ceea ce privește normele de competență precizăm că potrivit prevederilorart.173, 

alin.(1), lit.„a” și „b”, coroborate cu cele ale alin.(2), lit. „d” și ale alin. (3), lit. „d” din 

OUG nr.57/2019privind Codul administrativ, consiliul județean exercită, în numele 

judeţului, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi 

comerciale sau regii autonome și asigură cadrul necesar pentru dezvoltarea economică a 

județului, în condiţiile legii. 

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

art.81-82, coroborat cu 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, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea 

schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității operatorilor aerieni în contextul 

crizei economice generate de epidemia de coronavirus „Covid 19”, poate fi supus dezbaterii 

şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş, ulterior avizării de către comisiile de 

specialitate nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
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