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HOTĂRÂREA NR. 112
privind aprobarea proiectului ”Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii

aeroportuare – activități economice” al Aeroportului Internațional Sibiu R.A., și a
cheltuielilor actualizate ale acestuia, proiect depus la finanțare în cadrul Programului

Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020

Consiliul Județean Sibiu, întrunit în ședință extraordinară convocată de îndată,
la data de 13.05.2022,

analizând Referatul de aprobare nr. 11002/ 12.05.2022 al Președintelui Consiliului
Județean Sibiu și Raportul de specialitate nr. 11007/ 12.05.2022 al Direcției Strategii și
Proiecte - Serviciul Managementul Proiectelor, din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Sibiu, prin care se propune aprobarea proiectului ”Modernizarea și
dezvoltarea infrastructurii aeroportuare – activități economice” al Aeroportului Internațional
Sibiu R.A., și a cheltuielilor actualizate ale proiectului depus la finanțare în cadrul
Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020,

văzând avizul Comisiei de buget-finanțe, strategii, dezvoltare economică și cooperare
cu mediul de afaceri,

față de Hotărârea nr. 16 din data de 10.05.2022, adoptată în ședința extraordinară a
Consiliului de Administrație al Aeroportului Internațional Sibiu R.A.,

în conformitate cu prevederile Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 –
2020, Axa Prioritară 2 (A.P.) Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate,
durabil și eficient - Prioritatea de investiții 7c – Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de
transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus și care au emisii reduse de
carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor,
a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova
mobilitatea durabilă la nivel regional și local: Obiectivul Specific 2.3 (OS) Creșterea gradului
de utilizare sustenabilă a aeroporturilor,

potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) lit. j), art. 44 alin. (1) şi ale art. 53 din Legea nr.
273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/ 2016 privind etapele de
elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/
proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. f), art. 179 alin. (3), art. 182 și art. 196 alin.
(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă proiectul ”Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii aeroportuare –
activități economice”, proiect depus la finanțare de către Aeroportul Internațional Sibiu R.A.,
în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală actualizată a proiectului ”Modernizarea și dezvoltarea
infrastructurii aeroportuare – activități economice” faza I, în cuantum de 272,493,421.66 lei
inclusiv TVA.
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Art. 3. Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului în cuantum de 193.637.593,68
lei, din care:

a) 164.591.954,63 lei reprezintă reprezintă valoarea contribuției eligibile asigurată
prin finanțare nerambursabilă europeană în cadrul POIM 2014-2020;

b) 25.172.887,18 lei reprezintă valoarea contribuției publice eligibile asigurată prin
bugetul de stat;

c) 3.872.751,87 lei reprezintă valoarea contribuției publice eligibile asigurată prin
bugetul local al Județului Sibiu.

Art. 4. Se aprobă valoarea totală neeligibilă a proiectului în cuantum de 78.855.827,98
lei, din care:

a) 43.257.811,25 lei reprezintă valoarea totală neeligibilă a taxei pe valoarea adăugată;
b) 35.598.016,73 lei reprezintă valoarea asigurată prin bugetul de venituri și cheltuieli

al Aeroportului Internațional Sibiu R.A.

Art. 5. Se împuternicește Directorul General al Aeroportului Internațional Sibiu R.A,
domnul Marius Ioan Gîrdea, să semneze Contractul de Finanţare și alte documente necesare
derulării proiectului.

Art. 6. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Direcției Strategii și Proiecte
- Serviciul Managementul Proiectelor, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Sibiu, și Aeroportului Internațional Sibiu R.A.

Art. 7. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Consiliului Județean Sibiu la secțiunea
Monitorul Oficial Local și se comunică persoanelor fizice și juridice interesate.

Adoptată în Sibiu, la data de 13 mai 2022.

Contrasemnează
PREȘEDINTE, SECRETARUL GENERAL

AL JUDEȚULUI,
Daniela Cîmpean Ioan-Radu Răceu


