
 

         ROMÂNIA              PROIECT 
    JUDEŢUL MUREŞ        
CONSILIUL JUDEŢEAN       
        

 
 

  
 

HOTĂRÂREA NR.___ 
din 31 ianuarie 2012 

 

privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.26/2011 pentru  stabilirea 
unor măsuri privind operarea pe "Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureş", în anul 2012 

 

 
 

          Consiliul Judeţean Mureş,  

          Văzând  Expunerea de motive nr.20993/ 22.12.2011 a Direcţiei Economice, 
          Având în vedere prevederile art.5 din Hotărârea Consiliului Judeţean nr.37/1997 
privind înfiinţarea Regiei Autonome „ Aeroportul Tîrgu Mureş”, ale Ordinului 894/2010 

privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menţinerii obiectivelor necesare  
siguranţei pasagerilor modificat prin Ordinul Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii 
nr.452/2011, ale art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.17/2011 privind controlul calităţii în 

securitatea aviaţiei civile, 
 Cu respectarea procedurilor reglementate de dispoziţiile Legii nr.52/2003 privind 

transparenţa decizională,  
            În temeiul  art. 91 alin(1) lit. d) şi 97 alin.(1)  din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată,       

            
hotărăşte: 

             

Art.1.(1) Punctele IV şi VII din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.26/2011 
pentru stabilirea unor măsuri privind operarea pe R.A „ Aeroportul Transilvania - Tîrgu 
Mureş”, se modifică conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

        (2) Taxele şi tarifele prevăzute în anexa menţionată la alin.1 se aplică de la 
data adoptării hotărârii. 
         Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice şi R.A „ Aeroportul 

Transilvania - Tîrgu Mureş”, care răspund  de aducerea sa la îndeplinire. 
 
 

 
 

        PREŞEDINTE                                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
        SECRETAR 
Lokodi Edita Emöke                                       

                                                                          Paul Cosma 
                                                                           
                                         

 
 
 

 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcţia Economică 
Nr. 20993/22.12.2011 

 
         EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean 

nr.26/2011 pentru  stabilirea unor măsuri privind operarea  
pe "Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureş", în anul 2012 

 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.26/2011s-au aprobat taxele şi tarifele 
aeroportuare, taxele şi tarifele aeroportuare stabilite la nivel minimal pentru noi relaţii de 
operare precum şi tarifele ce se aplică operatorilor care bazează aeronave pe Aeroport în 

anul 2011. 
 Prin ordinul 894/2010 se aprobă tariful pentru supravegherea menţinerii obiectivelor 
necesare siguranţei pasagerilor, tarif ce se aplică tuturor aeroporturilor civile din România 

şi care se achită de către administraţia fiecărui aeroport, până la data de 20 a fiecărei luni 
pentru pasagerii îmbarcaţi în luna precedentă, către Centrul de Investigaţii şi Analiză 
pentru Siguranţa Aviaţiei Civile şi către Autoritatea Aeronautică Civilă. 

Conform ordinului 452/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului Ministrului 
Transportului şi Infrastructurii nr.894/2010, acest tarif v-a fi inclus în tariful de servicii 

pentru pasageri, perceput de la operatorii aeronavelor care efectuează zboruri pe 
respectivele aeroporturi, care v-a fi majorat cu valoarea tarifului pentru supravegherea 
menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor. 

De asemenea Ordonanţa Guvernului nr.17/2011 privind controlul calităţii în 
securitatea aviaţiei civile reglementează că plata îndemnizaţiilor pentru componenţii echipei 
de audit se suportă de către autoritatea competentă din venituri proprii, care se constituie 

din alocarea sumei de 0,15 euro/pasager din tariful de securitate perceput pe aeroporturile 
din România.  

 Administraţiile aeroporturilor includ suma de 0,15 euro/pasager în tariful de 

securitate aprobat de către Ministerul Transportului şi Infrastructurii şi o virează lunar, 
după colectare în contul autorităţii competente. 

Urmare a acestor noi reglementări legislative, prin adresa nr.20993/2011 Aeroportul 

Transilvania Tîrgu – Mureş ne solicită actualizarea taxelor şi tarifelor aprobate la punctele 
IV şi VII din Hotărârea nr.26/2011. 

Facem menţiunea că, aceste modificări nu duc la obţinerea unor venituri 

suplimentare întrucât, sumele cu care se modifică taxele şi tarifele aeroportuare  vor fi 
colectate de către Aeroport şi virate către Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru 
Siguranţa Aviaţiei Civile, către Autoritatea Aeronautică Civilă şi Ministerului Transportului şi 

Infrastructurii. 
Faţă de cele prezentate mai sus, supunem dezbaterii şi aprobării proiectul de 

hotărâre alăturat.  
 
        VICEPREŞEDINTE               DIRECTOR EXECUTIV  

          Szabo Árpád                       Bartha Iosif  
         
                DIRECTOR 

R.A.„Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureş” 
Runcan Petru Ştefan 

    
 Intocmit: Moldovan Marcela 



ANEXA 

 
PRIVIND MODIFICAREA PUNCTELOR IV şi  VII DIN ANEXA LA HOTĂRÂREA 

CONSILIULUI JUDEŢEAN NR.26/2011 
 

 
 
 

IV. Tarif de pasageri  
2,35 EUR/pax îmbarcat 
1,70 EUR/pax  tarif securitate   

 
 
 

 
 VII. Tarife ce se aplică operatorilor care bazează aeronave pe aeroport 

Nr. 
crt. 

Tarif operare bază 

Tarif pentru  
contract 

 3 ani 

 

Tarif pentru 
contract  

5 ani 

Tarif pentru 
contract 
10 ani 

1 Până la 140.000 pax  
îmbarcaţi/an 

3,49 EUR /pax 
îmbarcat 

2,60 EUR/pax 
îmbarcat 

2,13 EUR/pax 
îmbarcat 

2 140.001-350.000 pax            
îmbarcaţi/an 

2,80 EUR /pax 
îmbarcat 

1, 61UR/pax 
îmbarcat 

1,30 EUR/pax 
îmbarcat 

3 Peste 350.000 pax 
îmbarcaţi/an 

2,22EUR /pax 
îmbarcat 

1,13 UR/pax 
îmbarcat 

0,87 EUR/pax 
îmbarcat 

        Tarifele prezentate sunt valabile pentru operatorii ce bazează aeronave cu o 
capacitate de cel puţin  70 de locuri şi nu include tariful de securitate. 

 Pentru deschidere de noi relaţii de operare, pentru maximum 12 luni şi pentru o 
frecvenţă mai mare de 2 curse/săptămână se va face o reducere a tuturor tarifelor 
aeroportuare la nivel minimal, inclusiv a tarifelor de handling, mai puţin a tarifului de 

securitate, în funcţie de capacitatea aeronavei, după cum urmează:  
 

Capacitate aeronavă Tarif  

7 locuri 27 EUR 

35 locuri 62 EUR 

50 locuri 98 EUR 

peste 70 locuri  185 EUR 

 
NOTA: Tarifele prezentate mai sus sunt valabile numai pentru operatorii ce au încheiate 
contracte cu Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureş. 

 
   
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
                    ROMÂNIA                                      Nr.20993/22.XI.2011 
                JUDEŢUL MUREŞ                                  Dosar: IV D/1 

             CONSILIUL JUDEŢEAN  
 540026, Tîrgu Mureş, str.Primăriei nr.2 

       tel.0265 – 263211, fax: 268718 
         e-mail: cjmures@cjmures.ro 
                          
 
 
 

 
 

 

      ANUNŢ 
 
 
 

 Consiliul Judeţean Mureş, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, îşi face 

publică intenţia de a modifica printr-o hotărâre Anexa la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr .26/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind operarea pe 

Aeroportul Transilvania – Tîrgu Mureş, în anul 2012. 

 Proiectul de hotărâre, expunerea de motive şi anexa sunt publicate, din data de 22 

decembrie a.c., pe site-ul Consiliului Judeţean www.cjmures.ro şi afişate la sediul instituţiei 

din Tîrgu Mureş,  str. Primăriei,  nr.2. 

 Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii care au valoare de 

recomandare, până la data de 6 ianuarie 2012, la Consiliului Judeţean Mureş, persoana de 

contact  Marcela Moldovan  sau  prin e-mail: cjmures@cjmures.ro. 

  

 

 
 

          p. PREŞEDINTE               SECRETAR 

            Szabó Árpád                                  Aurelian Paul Cosma  

                    Vicepreşedinte  

                     

         

 

 

 

 
Întocmit:şef serviciu  Delia Belean 
Verificat: director Viorel Iosib 
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