PROIECT

HOTĂRÂREA NR.________
din……………….. 2018
privind aprobarea tarifelor aeroportuare la R.A. „Aeroportul Transilvania”
Tîrgu Mureș
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.8975/25.04.2018 a Președintelui Consiliului Județean Mureș,
Având în vedere:
-

Hotărârea Consiliului de administrație al Regiei nr.37/07.12.2017;

-

Anunțurile Consiliului Județean Mureș nr.6162/28.03.2018 și nr. 8951/25.04.2018,
pentru consultarea publică privind intenția de aprobare a tarifelor aeroportuare,

-

Adresa R.A. “Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș nr.2662/19.04.2018, înregistrată la
instituția noastră sub nr.8514/19.04.2018, prin care ne comunică alegerea variantei a IIa tarifelor aeroportuare propuse în anunțul Consiliului Județean Mureș
nr.6162/28.03.2018, precum și

-

Documentul de prognoză economică pentru perioada 2018-2020 al Regiei, anexat
adresei mai sus menționate,

Luând în considerare prevederile art.5 din Hotărârea Guvernului nr.455/4.05.2011 privind
tarifele de aeroport, precum și prevederile Ordinului Ministrului Transporturilor
nr.744/23.09.2011 pentru stabilirea condițiilor care pot fi asociate tarifelor de aeroport și a
criteriilor care pot fi aplicate la diferențierea tarifelor de aeroport, precum și prevederile
art.19 și art.44 alin.(1) din Regulamentul de organizare și funcționare al R.A. “Aeroportul
Transilvania” Tîrgu Mureș aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.25/2012, cu
modificările și completările ulterioare,
În temeiul art.91 alin. (1) Iit. d) şi alin.(5) lit.a), pct.14, precum şi al art.97 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Se aprobă tarifele aeroportuare ce vor fi percepute de R.A. “Aeroportul Transilvania
Tîrgu Mureș”, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș și
R.A. “Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș, care va răspunde de aducerea sa la îndeplinire,
în condițiile legii.
PREŞEDINTE

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

Péter Ferenc

Secretar
Paul Cosma
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Nr. 8975/25.04.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor aeroportuare la R.A.
“Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș

R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș propune Consiliului Județean Mureș, ca în
calitate de autoritate tutelară să aprobe noile tarife aeroportuare.
Aprobarea de noi tarife aeroportuare-aterizare, iluminat, staționare și pasageri se impune
cu stringență, întrucât tarifele actuale, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean
Mureș nr.83/2012 nu mai corespund noului mediu aviatic concurențial și nici perspectivelor
de dezvoltare ale Aeroportului.
Astfel, tarifele propuse sunt mai mari față de cele anterioare, creșteri semnalându-se la
toate tipurile de tarife, dar cu niveluri apropiate, comparativ cu celelalte aeroporturi
regionale.(comparație între tarife AIP, fără discounturi).
În conformitate cu prevederile legale în materie, se propun reduceri la tariful de aterizare,
în 10 trepte a câte 5%, în funcție de frecvența de operare, până la atingerea reducerii
maxime de 50% aplicate tarifului.
Adoptarea noilor tarife aeroportuare are ca scop alinierea la noile cerințe ale mediului
concurențial în spațiul Uniunii Europene, precum și asigurarea premiselor de dezvoltare ale
Aeroportului pentru reducerea treptată a subvențiilor și atingerea pragului de
sustenabilitate, în perspectiva anului 2024.
Față de argumentele prezentate mai sus, supun dezbaterii și aprobării proiectul de
hotărâre alăturat.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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România, 540026 Tîrgu Mureş, judeţul Mureş, Piaţa Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro

www.cjmures.ro

ANEXA la HCJ nr._______/2018
Nivelul tarifelor de aeroport care se percep de către R.A. “Aeroportul Transilvania” Tîrgu
Mureș

(varianta a II-a din proiectul de hotărâre publicat în Anunțul Consiliului
Județean Mureș nr. 6162 din 28.03.2018)
Nr.crt.

Denumire tarif aeroport

Tarif unitar propus

1

Tarif de aterizare

3,04 Eur/tonă

2

Tarif de iluminare

2,10 Eur/tonă/mișcare

3

Tarif de staționare

0,19 Eur/tonă/oră

4

Tarif de servicii pentru pasageri

2,20 Eur/pax

Reduceri pentru tariful de aterizare precum și criteriile/condițiile pentru care se
acordă reducerile
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nr.aterizări /lună
2-4
5-8
9-12
13-16
17-20
21-24
25-28
29-32
33-35
Peste 35

Reducere aplicată(%)
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
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