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ANUNŢ

Consiliul Judeţean Mureş, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, îşi face
publică intenţia de a stabili printr-o hotărâre tariful de securitate la R.A. Aeroportul
Transilvania Tîrgu Mureș.
Proiectul de hotărâre este publicat, din data de 27 noiembrie 2013, pe site-ul
Consiliului Judeţean www.cjmures.ro şi afişat la sediul instituţiei din Tîrgu Mureş, P-ţa
Victoriei, nr.1.
Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii care au valoare de
recomandare, până la data de 8 decembrie 2013, la sediul Consiliului Judeţean Mureş sau
prin e-mail: cjmures@cjmures.ro.
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PROIECT

HOTĂRÂREA NR.___
din _____ decembrie 2013
privind stabilirea tarifului de securitate
la R.A "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş"
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.22667/27.11.2013 a Direcţiei Economice,
Având în vedere:
- prevederile Ordinului nr.2190/2005 privind utilizarea tarifului de securitate
aeroportuară
- prevederile art.4 alin. (8) din Hotărârea nr. 107/18.08.2011 care stabileşte Consiliul
Judeţean Mureş ca fiind autoritatea ce aprobă tarifele aeroportuare pentru RA "Aeroportul
Transilvania" Tîrgu Mureş pe perioada în care regia beneficiază de compensaţie pentru
ducerea la îndeplinire a serviciului public încredinţat;
- Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1406/2013 privind aprobarea cuantumului sumei
alocate din tariful de securitate pentru finanţarea structurii cu responsabilităţi în domeniul
securităţii aviaţiei civile și art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.17/2011 privind controlul
calităţii în securitatea aviaţiei civile,
- Adresa nr. 52265/18.11.2013, a Ministerului Transporturilor – Direcţia aviaţie Civilă
şi Spaţiu Aerian şi Adresa RA "Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureş” nr.6459/2013,
În temeiul art. 91 alin(1) lit. d) şi 97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Se stabileşte tariful de securitate practicat de R.A. "Aeroportul Transilvania"
Tîrgu Mureş, la 1,85 euro/pasager.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice şi R.A „Aeroportul
Transilvania - Tîrgu Mureş”, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.
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Nr.22.667/27.XI.2013
EXPUNERE DE MOTIVE
privind stabilirea tarifului de securitate
la R.A "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş"
Hotărârea Guvernului nr. 455/2011 privind tarifele de aeroport, transpune în totalitate
în legislaţia naţională prevederile Directivei 2009/12/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului European din 11 martie 2009 privind tarifele de aeroport. Prin art. 5 alin.(1) şi (2)
din actul normativ menţionat, se permite administratorilor aeroporturilor să asocieze anumite
condiţii tarifelor de aeroport şi, de asemenea, să adapteze tarifele de aeroport în funcţie de
anumite aspecte de interes public şi general, în baza unor criterii relevante, obiective şi
transparențe.
Astfel, prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.83/2012 au fost aprobate taxele și tarifele
practicate de RA "Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureş.
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. Drept
urmare, prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.10/2012 s-a aprobat tariful de securitate de
1,7 euro/pasager îmbarcat care include şi suma de 0,15 euro/pasager, sumă ce se virează
lunar după colectare în contul autorităţii competente conform actului normativ anterior invocat.
Prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr.1406/14 noiembrie 2013 privind aprobarea
cuantumului sumei alocate din tariful de securitate pentru finanţarea structurii cu
responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile, s-a reglementat că începând cu 1
ianuarie 2014, cuantumul sumei alocate din tariful de securitate pentru finanţarea structurii
cu responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile, prevăzut la art.11 din Ordonanţa
Guvernului nr.17/2011, este de 0,28 euro/pasager.
Administraţiile aeroporturilor includ suma de 0,28 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, ținând cont de adresa
nr.52265/18.11.2013 a Direcţiei Aviaţiei Civile şi Spaţiu Aerian din cadrul Ministerului
Transporturilor, prin adresa nr.22667/2013 Aeroportul Transilvania Tîrgu – Mureş ne solicită
modificarea tarifului de securitate de la 1,7 euro/pasager la 1,85 euro/pasager.
Facem menţiunea că, această modificarea a tarifului de securitate nu duce la obţinerea
unor venituri suplimentare întrucât, suma cu care se modifică acest tarif aeroportuar va fi
colectată de către Aeroport şi virată către autoritatea competentă.
Faţă de cele prezentate mai sus, supunem dezbaterii şi aprobării proiectul de hotărâre
alăturat.
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