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HOTĂRÂREA NR.216 

din 29 decembrie 2021 

pentru aprobarea proiectului „Achiziționare Sistem Echipamente Securitate 

Aeroportuară și realizare Remiza PSI” 

 

 

Consiliul Județean Mureș, 

Văzând referatul de aprobare nr. 36081 din 28.12.2021 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate nr. 36109 din 28.12.2021 al Direcției de dezvoltare 

regională și implementare proiecte, raportul de specialitate nr. 36107 din 28.12.2021 al 

Direcției economice, raportul Serviciului juridic nr.36118 din 28.12.2021, precum și avizul 

comisiilor de specialitate, 

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

formulată cu adresa nr. 9101 din 28.12.2021 și de Hotărârea Consiliului de administrație al 

Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” nr. 54 din 28.12.2021,  

Văzând Hotărârile Consiliului Județean Mureș nr. 102 din 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, nr. 127 din 30.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico–

economice și a indicatorilor tehnico–economici ai investiției „Construire remiza PSI – faza 

SF”, precum şi nr. 36 din 10.03.2021 privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea 

din fonduri europene a proiectului „Achiziționare Sistem Echipamente Securitate 

Aeroportuară și realizare Remiza PSI”, 

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

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

În considerarea prevederilor 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 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,  

hotărăște: 

Art.1. Se aprobă proiectul „Achiziționare Sistem Echipamente Securitate Aeroportuară și 

realizare Remiza PSI” cu o valoare totală de 16.991.921,37 lei + TVA 3.183.850,34 lei, 

adică 20.175.771,71 lei, având ca titular Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania Târgu 

Mureș”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 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. 
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Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai proiectului „Achiziționare Sistem 

Echipamente Securitate Aeroportuară și realizare Remiza PSI”, respectiv: 

 Sistem de echipamente de securitate aeroportuară – 11 echipamente 

1.Aparate de control de securitate a bagajelor de cabină EDS standard C1 şi de scanare a 

lichidelor, aerosolilor şi gelurilor (LEDS), tip C, dual view, cu TIP instalat, cu tunel de mici 

dimensiuni – 3 buc; 

2.Echipamente de detectare a urmelor de explozibili ETD – 3 buc; 

3.Porţi detectoare de metale standard 2 – 2 buc; 

4.Aparat de control de securitate a lichidelor, aerosolilor şi gelurilor (LEDS), tip A+B–1 buc; 

5.Aparat de control de securitate a bagajelor de cală EDS standard 3 – 1 buc; 

6.Aparat de control de securitate cu raze X, dual view, cu TIP instalat, cu tunel de mari 

dimensiuni – 1 buc. 

 Remiza PSI: suprafața construită  - 679,86 mp, respectiv: 

CAPACITĂȚI:  

1. O construcție stație de pompieri remiză PSI categoria 8, regim de înalțime P+1E, având 

suprafața construită = 679,86 mp, suprafața construită desfășurată = 1.394,92 mp și 

suprafața utilă de = 860,38 mp, care include - Garaj pentru minim 3 autospeciale de stins 

incendii, 1 autospecială SMURD, 1 autovehicul de intervenţie, precum şi pentru operaţiuni 

mici de întreţinere;  

2. O platformă betonată și iluminată în fața remizei și dotările minime: birouri directoriale 

sau silimare 3 buc, scaune ergonomice pentru birou 3 buc, scaune din cadru metalic 

șezut/spătar din material plastic diverse culori, stivuibile 15 buc, vestiar metalic din lemn 

cu 1 ușă, minim 40x60x180 inclusiv încuietoare 17 buc, bancă vestiar 6 buc, stingătoare 

portabile cu pulbere P6 4 buc. 

 Devizul general al investiţiei conform anexei, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului „Achiziţionare Sistem 

Echipamente Securitate Aeroportuara si realizare Remiza PSI”, pentru finanțare prin 

Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM 2014-2020) Axa Prioritara 2- 

Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, 

Obiectiv Specific 2.3 Creşterea gradului de utilizare sustenabila a aeroporturilor, în 

sumă de 16.920.921,37 lei fără TVA, din care: 

 14.382.783,16 lei, reprezintă 85% din valoarea eligibilă a proiectului, sumă ce va fi 

asigurată prin FEDR, 

 2.199.719,78 lei, reprezintă 13% din valoarea eligibilă a proiectului, sumă ce va fi 

asigurată prin bugetul de stat, 

 338.418,43 lei, reprezintă 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv 

contribuția beneficiarului R.A Aeroportul Transilvania Târgu Mureș care va fi 

asigurată prin bugetul Consiliului Județean Mureș. 
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Cheltuieli 

totale  

proiect 

Cheltuieli 

totale 

eligibile 

proiect 

Public 

Cheltuieli 

totale 

Nerambursabile 

Cheltuieli 

totale ajutor de 

stat 

Cheltuieli 

totale 

Contribuție 

proprie 

Cheltuieli 

totale 

neeligibile 

proiect 

Intensitatea 

interventiei 

(lei) (lei) (lei) (lei) (lei) (lei) (lei) (%) 

20.175.771,71 16.920.921,37 16.920.921,37 16.582.502,94 0 338.418,43 3.254.850,34 98% 

 

Art.4. Se aprobă valoarea totală neeligibilă a proiectului „Achiziţionare Sistem 

Echipamente Securitate Aeroportuara si realizare Remiza PSI”, 3.254.850,34 din care: 

- Cheltuieli neeligibile pentru următoarele: 

Valoarea auditului financiar este de 71.000,00 lei + TVA, respectiv 84.490,00 lei cu 

TVA care va fi asigurată din surse proprii sau prin contractarea unui credit bancar, în 

condițiile legii. 

- TVA neeligibil aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 3.170.360,34 lei, care va fi 

asigurat prin bugetul AM POIM în conformitate cu prevederile art. 9, lit. „o” din OUG 

nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.5. Se aprobă contribuția proprie a Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu 

Mureș” la finanțarea proiectului „Achiziționare Sistem Echipamente Securitate 

Aeroportuară și realizare Remiza PSI”, pentru finanţare 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 cuantum de 3.593.268,77 lei, din 

care: 

 Contribuția proprie la valoarea eligibilă de 2%: 338.418,43 lei care va fi asigurată 

din bugetul judeţului Mureş; 

 Contribuția proprie la valoarea neeligibilă: 84.490,00 lei inclusiv TVA, care va fi 

asigurată de către Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș prin 

surse proprii sau contractarea unui credit bancar, în condițiile legii. 

 TVA neeligibil aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 3.170.360,34 lei 

inclusiv TVA, care va fi asigurat prin bugetul AM POIM în conformitate cu 

prevederile O.U.G. nr. 40/2015, art. 9, lit. „o”. 

Art.6. Se aprobă valoarea defalcată pe surse de finanțare a sumelor aferente proiectului, 

după cum urmează: 

Valoare totală 
Valoare totală 

eligibilă 

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din 

FEDR 

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din 

bugetul naţional 

Valoare 

cofinanţării 

eligibile a 

beneficiarului 

Valoarea 

ne-eligibilă 

inclusiv 

TVA 

Valoarea 

neeligibilă TVA 

aferent 

cheltuieli 

eligibile din 

bugetul național 

(lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (lei) (lei) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 

20.175.771,71 16.920.921,37 85% 14.382.783,16 13% 2.199.719,78 2% 338.418,43 3.254.850,34 3.170.360,34 
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Art.7. 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.8. 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). 

Art.9. (1) Se aprobă ca realizarea obiectivelor de investiții în cadrul proiectului 

„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 Regiei Autonome „Aeroport Transilvania Târgu Mureș”, inclusiv în situația în 

care asupra imobilului în cauză au loc operațiuni de carte funciară care determină 

schimbarea numărului cadastral. 

(2) Realizarea obiectivului de investiții menționat la alin.(1) se încadrează în limitele 

dreptului de administrare reglementat de OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

pentru realizarea obiectivului de investiții. 

Art.10. Consiliul Județean Mureș nu va garanta împrumuturile contractate de Regia 

Autonomă „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” pentru realizarea proiectului 

„Achiziționare Sistem Echipamente Securitate Aeroportuară și realizare Remiza PSI” și nu 

va aloca din bugetul propriu al Județului Mureș sume reprezentând cofinanțări/transferuri 

pentru rambursarea acestora. 

Art.11. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr. 36 din 10.03.2021 privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri 

europene a proiectului „Achiziționare Sistem Echipamente Securitate Aeroportuară și 

realizare Remiza PSI” îşi încetează aplicabilitatea. 

Art.12. 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 pentru aprobarea proiectului „Achiziţionare Sistem 

Echipamente Securitate Aeroportuară și realizare Remiza PSI” 

 
 

Prin Hotărârea nr. 36 din 10 martie 2021, Consiliul Județean Mureș a aprobat unele 

demersuri pentru realizarea din fonduri europene a proiectului „Achiziționare Sistem 

Echipamente Securitate Aeroportuară și realizare Remiza PSI”. 

Valoarea totală a proiectului mai sus menționat, având ca titular Regia Autonomă 

„Aeroportul Transilvania Târgu este de 16.991.921,37 lei + TVA 3.183.850,34 lei, adică 

20.175.771,71 lei. Potrivit indicatorilor tehnico – economici ai proiectului, se are în 

vedere achiziționarea a 11 echipamente de securitate aeroportuară (aparate de control 

de securitate, porți detectoare de metale, echipamente de detectare a urmelor de 

explozibili, etc), respectiv construirea unei remize PSI, având o suprafață construită de 

679,86 mp. 

Proiectul mai sus menționat constituie obiectul cererii de finanțare depus în cadrul 

Programului 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, fiind înregistrat 

în sistemul MySMIS sub  nr. 147225.  

Cererea de finanţare se află în faza finală de evaluare, urmând să intre în etapa de 

contractare. Urmare verificării documentaţiei, Direcţia Generală din cadrul Organismului 

Intermediar a emis Solicitarea de clarificări nr. 8, înregistrată la RA Aeroportul 

Transilvania Târgu Mureș sub nr. 9048/23.12.2021, prin care se solicită încadrarea TVA de 

la categoria cheltuielilor eligibile la cheltuieli neeligibile, ceea ce presupune modificarea 

tuturor documentelor justificative suport aferente proiectului.  

RA Aeroportul Transilvania Târgu Mureş prin adresa nr. 9101/28.12.2021, înregistrată la 

Consiliul Județean Mureș sub nr. 36.065/28.12.2021, solicită aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru proiectul de finanțare nerambursabilă din POIM, Axa 2 pentru 

investiții non-economice, având ca obiect "Achiziționare echipamente de securitate 

aeroportuară si realizare Remiză PSI", aferent  cererii de finanțare înregistrate în 

sistemul SMIS sub nr. 147225, respectiv asumarea finanţării contribuţiei proprii și 

dovedirea capacităţii de cofinanţare.  

Ţinând seama de necesitatea asigurării cofinanţării proiectului ce face obiectul cererii de 

finanţare nerambursabilă, se are în vedere contractarea de către Regie a unor credite 

Nr.36081/28.12.2021 

Dosar IX B/1 
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bancare cu instituire de gaj asupra bunurilor mobile aparţinând Regiei până la acoperirea 

valorii creditelor, la nevoie. 

În acest context, Consiliul Județean Mureș, în calitate de autoritate tutelară a Regiei, 

este chemat să aprobe proiectul astfel revizuit, valoarea totală a acestuia, suma eligibilă 

și cea neeligibilă din valoarea totală, contribuția proprie la valoarea eligibilă și la cea 

neeligibilă, defalcarea pe surse de finanțare a sumelor aferente proiectului, precum și 

toate celelalte cerințe reținute de Direcția Generală din  cadrul Organism Intermediar - 

POIM 2014-2020. 

Având în vedere cele de mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre poate fi supus 

aprobării Consiliului Județean Mureș. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 
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Nr. 36109/28.12.2021 

Dosar VI/A1 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Achiziţionare Sistem 

Echipamente Securitate Aeroportuară și realizare Remiza PSI” 

 

 

Modernizarea Aeroportului Transilvania Târgu Mureș este prevăzută în Master Planul 

General de Transport al României (MPGT), la Capitolul Transport aerian, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.666/2016, printre investiţiile prioritare fiind menţionate cele 

care vizează asigurarea infrastructurii, echipamentelor și utilajelor de asistență a 

navigaţiei, securitate și siguranță, conform standardelor 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”. Documentaţia tehnico-

economică și indicatorii tehnico-economici ai investiţiei "Construire remiza PSI – faza SF" 

au fost aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 127 din 30.07.2020.  

Pentru îndeplinirea dezideratului de asigurare a necesităţilor de securitate ale 

Aeroportului, conform standardelor MPGT, RA Aeroportul Transilvania Târgu Mureş, a 

elaborat proiectul ”Achiziționare Sistem Echipamente Securitate Aeroportuară și 

realizare Remiza PSI”, iar prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 36 din 10 martie 

2021 s-au aprobat unele demersuri pentru realizarea din fonduri europene a proiectului 

„Achiziţionare Sistem Echipamente Securitate Aeroportuară și realizare Remiza PSI”.  

Proiectul mai sus menţionat a fost depus în vederea obţinerii unei finanţări în cadrul 

Programul Operaţional Infrastructura 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, fiind înregistrat în sistemul 

informatic MySMIS sub nr. 147225. Proiectul se află în etapa finală de evaluare, urmând 

să treacă în faza de contractare. 

Direcţia Generală din cadrul Organismului Intermediar - POIM 2014-2020 a emis 

Solicitarea de clarificări nr. 8, înregistrată la RA Aeroportul Transilvania Târgu Mureș sub 

nr. 9048/23.12.2021, prin care se solicită încadrarea TVA de la categoria cheltuielilor 

eligibile la cheltuieli neeligibile, ceea ce presupune modificarea tuturor documentelor 

justificative suport aferente proiectului.  

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

Aerian, ale Ghidului solicitantului aferent Programului Operaţional Infrastructură Mare, 

Axa prioritară 2. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi 

eficient, Obiectivul specific 2.3 Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a 
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aeroporturilor, fiind întrunite condiţiile pentru accesarea de fonduri nerambursabile în 

vederea modernizării Aeroportului Transilvania Târgu Mureş prin Programul Operaţional 

Infrastructură Mare 2014-2020, considerăm necesar să dăm curs solicitării de clarificare 

astfel cum a fost formulată de finanţator. 

 

 

 

 Șef serviciu 

Călin Suciu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Magyarossy Andrea 
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Nr.36107/28.12.2021 

RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru aprobarea proiectului „Achiziționare Sistem Echipamente Securitate Aeroportuară 
și realizare Remiză PSI” 

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

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 201/22.12.2020 s-au aprobat unele 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 nr.54/28.12.2021, Consiliul de Administrație al RA „Aeroportul 
Transilvania” Tîrgu Mureș a aprobat valoarea totală a proiectului „Achiziționare Sistem 
Echipamente Securitate Aeroportuară și realizare Remiza PSI” în volum de 16.991.921,37 
lei + TVA 3.183.850,34 lei, adică 20.175.771,71 lei, în vederea finanțării acestuia în 
cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM 20142020) 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. 

Prin adresa nr.36065/28.12.2021, RA Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș transmite    
Hotărârea Consiliului de Administrație sus amintită, solicitând aprobarea unor demersuri 
pentru realizarea din fonduri europene a proiectului „Achiziționare Sistem Echipamente 
Securitate Aeroportuară și realizare Remiza PSI”. 

Din analiza datelor transmise rezultă următoarele: 

Valoarea totală eligibilă a proiectului „Achiziționare Sistem Echipamente Securitate 
Aeroportuară și realizare Remiza PSI” este în sumă de 20.175.771,71lei  inclusiv TVA 
care este asigurată din contribuție publică astfel: 

> 14.382.783,16 lei intervenția publică asigurată de FEDR, reprezentând 85% din 
valoarea contribuției publice; 

> 2.199.719,78 lei intervenția publică asigurată din bugetul de stat, reprezentând 13% 
din valoarea contribuției publice; 

> 338.418,43 lei, intervenția publică asigurată din bugetul local al Consiliului Județean 
Mureș, reprezentând 2% din valoarea contribuției publice. 

Valoarea totală neeligibilă a proiectului „Achiziționare Sistem Echipamente Securitate 
Aeroportuară și realizare Remiza PSI”, este în sumă de 3.254.850,34 lei , din care: 

> 71.000,00 lei valoarea auditului financiar, 

> 13.490,00 lei valoarea TVA aferentă auditului financiar 

> 3.170.360,34 lei -valoare neeligibilă TVA aferent cheltuieli eligibile  
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Valoarea proiectului defalcată pe surse de finanțare se prezintă astfel: 
 

Valoare totală, din care: 20.175.771,71 

Valoare totală eligibilă, din care: 16.920.921,37 

Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR 14.382.783,16 

Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul de 
stat 

2.199.719,78 

Valoare eligibilă cu finanțare din bugetul local 
338.418,43 

Valoarea totală neeligibilă, din care: 3.254.850,34 

Valoarea auditului financiar 71.000,00 

TVA 13.490,00 

TVA aferent cheltuieli eligibile 3.170.360,34 

 

Finanțarea contribuției proprii (valoare totală neeligibilă și cheltuieli conexe apărute pe 
durata implementării proiectului) pentru realizarea obiectivului de investiții 
„Achiziționare Sistem Echipamente Securitate Aeroportuară și realizare Remiza PSI, în 
valoare totală de  3.254.850,34 lei, din care: 

 Valoarea auditului financiar este de 71.000,00 lei + TVA, respectiv 84.490,00 lei care va fi 

asigurată prin surse proprii sau contractarea unui credit bancar, în condițiile legii. 

 TVA neeligibil aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 3.170.360,34 lei, care va fi 
recuperată de la Bugetul de stat conform art. 9, lit. „o” din OUG nr. 40/2015 privind 
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 
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 muncă în România; 

-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 
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Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor; 

 - Solicitarea de clarificări emisă de Direcția Generală Organism Intermediar, înregistrată 

la Regie sub nr. 9048 din 23.12.2021, privind proiectul POIM 2.3-Componenta non-

economică, cod SMIS 147225 – Achiziționare Sistem Echipamente Securitate Aeroportuară 

și realizare Remiza PSI, 

apreciem că se poate supune spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind 
aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri europene a proiectului 
„Achiziționare Sistem Echipamente Securitate Aeroportuară și realizare Remiza PSI”. 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Achiziționare Sistem 

Echipamente Securitate Aeroportuară și realizare Remiza PSI” 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 

Referatul de aprobare nr. 36081 din 28.12.2021 și în considerarea celor reținute în 

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

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. 115/2019, 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 actului administrativ sunt incidente prevederile art. 858 și următoarele din 

Codul civil referitoare la proprietatea publică, prevederile art. 173, alin. (1), lit. „c” 

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

ale art. 300 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

Din înscrisurile care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că Regia Autonomă 

„Aeroportul Transilvania Târgu Mureş” a depus o cerere de finanţare pentru 

achiziționarea unui sistem echipamente securitate aeroportuară și realizarea unei 

remize 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 în 

proprietatea publică a Județului Mureș și în administrarea Regiei Autonome „Aeroportul 

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

nr. 170/2010. 

Conform dispozițiilor art. 868, alin. (2) din Codul civil titularul dreptului de 

administrare poate folosi și dispune de bunul dat în administrare în condițiile stabilite 

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

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

publice din subordinea autorităților publice locale, au dreptul și obligația de a se folosi 
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și dispune de bunurile proprietate publică aflate în administrare în condițiile stabilite 

de 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. 

De altfel, autoritatea publică județeană s-a pronunțat asupra intenției Regiei Autonome 

„Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” de realizare a acestui obiectiv – prin următoarele 

HCJM: 

- nr. 102 din 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; 

- nr. 127 din 30.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico–economice și a 

indicatorilor tehnico–economici ai investiției „Construire remiza PSI – faza SF”; 

- nr. 36 din 10.03.2021 privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din 

fonduri europene a proiectului „Achiziționare Sistem Echipamente Securitate 

Aeroportuară și realizare Remiza PSI”. 

Față de cele mai sus arătate și ca urmare a solicitării Regiei se impune o reconsiderare a 

elementelor ce stau la baza solicitării de finanțare. 

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

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

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

administrarea domeniului public și privat al județului, respectiv asigură, 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 prevederilor 

art. 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 pentru 

aprobarea proiectului „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. 
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