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HOTĂRÂREA NR. 199
privind aprobarea contractului pentru punerea în aplicare a schemei de ajutor de stat


pentru deschiderea de noi rute de la Aeroportul Internațional Sibiu


Consiliul Județean Sibiu, întrunit în ședință ordinară în data de 25 august 2022,
analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Sibiu nr. 18979/


19.08.2022 și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 18980/ 19.08.2022 privind
aprobarea contractului pentru punerea în aplicare a schemei de ajutor de stat pentru
deschiderea de noi rute de la Aeroportul Internațional Sibiu,


luând în considerare:
- schema de ajutor de stat pentru deschiderea de noi rute de la Aeroportul Internațional


Sibiu, autorizată de Comisia Europeană prin Decizia nr.SA.102618 din 28.06.2022,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C/308/2022 din data de 12.08.2022;


- necesitatea implementării schemei de ajutor de stat, consolidând poziția concurențială a
beneficiarilor, prin realizarea la timp a demersurilor necesare maximizării avantajelor
realizate prin punerea în aplicare a acesteia;


- asigurarea unui cadru coerent în ceea ce privește modalitatea de implementare a schemei
de ajutor de stat, prin stabilirea clară, fără echivoc a responsabilităților asumate de
furnizorul de ajutor de stat, respectiv de către administratorul schemei;


- obligația de îndeplinire în totalitate, de către beneficiari, a criteriilor de eligibilitate
prevăzute în cadrul schemei de ajutor de stat pentru deschiderea de noi rute de la
Aeroportul Internațional Sibiu;


- responsabilitatea atât a furnizorului ajutorului de stat, cât și a administratorului schemei
de a face publică măsura de ajutor de stat, împreună cu condițiile de eligibilitate care
trebuie respectate de către companiile aeriene;


- obligația de a menționa într-o manieră clară și nediscriminatorie termenii și condițiile
care trebuie îndeplinite de companiile interesate de măsura de ajutor de stat;


- respectarea obligației de monitorizare și raportare a ajutoarelor de stat la nivel național și
european,


văzând avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Sibiu,
în temeiul prevederilor:


- Comunicarea Comisiei Europene (2014/C 99 /03)cu privire la Orientările privind
ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene, publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene din 04 aprilie 2014;


- Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE), art. 107 alin (3) lit. c) potrivit
căruia pot fi considerate compatibile cu piața internă “ajutoarele destinate să faciliteze
dezvoltarea anumitor activități sau a anumitor regiuni economice, în cazul în care acestea
nu modifică în mod nefavorabil condițiile schimburilor comerciale într-o măsură care
contravine interesului comun”;


- art. 173 alin. (1) lit. f), ale art. 178 alin. (1), ale art. 182 și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
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HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă contractul pentru punerea în aplicare a schemei de ajutor de stat
pentru deschiderea de noi rute de la Aeroportul Internațional Sibiu, autorizată prin Decizia
Comisiei Europene SA.102618 din 28.06.2022, conform Anexei care face parte din prezenta
hotărâre.


Art. 2. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Sibiu, în calitate de ordonator
principal de credite, să semneze în numele și pe seama Județului Sibiu, toate angajamentele
legale ce decurg din îndeplinirea contractului menționat la art. 1 din prezenta hotărâre.


Art. 3. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Direcției economice,
Direcției tehnice, investiții și patrimoniu - Serviciul achiziții, autorizări transporturi și
monitorizare servicii publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sibiu
și Aeroportului Internațional Sibiu R.A.


Art. 4. Hotărârea 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 25 august 2022.


Contrasemnează:
PREŞEDINTE, SECRETARUL GENERAL


AL JUDEŢULUI,
Daniela Cîmpean Ioan - Radu Răceu
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CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU
Anexa la H.C.J. Sibiu nr. 199/ 2022


CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU AEROPORTUL INTERNAȚIONAL SIBIU R.A.
Nr. ………../…………….2022 Nr. ………../…………….2022


CONTRACT PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT
PENTRU DESCHIDEREA DE NOI RUTE DE LA
AEROPORTUL INTERNAȚIONAL SIBIU


CAPITOLUL I: Părțile contractante


Art. 1.
Consiliul Județean Sibiu, cu sediul în Sibiu, strada General Magheru, nr. 14, tel: +40 0269


217 733, fax+40 269 218 159, Email: judet@cjsibiu.ro reprezentat prin Președinte Daniela
CÎMPEAN, în calitate de furnizor de ajutor de stat,


și


Aeroportul Internațional Sibiu R.A., cu sediul în Sibiu, Șoseaua Alba Iulia nr. 73, tel. +40
269 253 135, fax +40 269 253 131, Email: secretariat@sibiuairport.ro, reprezentat prin Director
general Marius Ioan GÎRDEA și Director economic Tania Nicoleta HERBAN, în calitate de
administrator al schemei
au convenit încheierea următorului contract cu respectarea următoarelor clauze:


CAPITOLUL II: Temeiul legal al contractului


Art. 2. Prezentul contract se fundamentează în principal pe următoarele acte
administrative:


1. Decizia nr. SA. 102618 din data de 28.06.2022 a Comisiei Europene de aprobare a
Schemei de ajutor de stat pentru deschiderea de noi rute de la Aeroportul Internațional
Sibiu, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C/308/ 2022 din data de
12.08.2022;


2. Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. ……/ 2022 privind aprobarea schemei de ajutor
de stat pentru deschiderea de noi rute de la Aeroportul Internațional Sibiu;


3. Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. …../ 2022 privind aprobarea contractului pentru
punerea în aplicare a schemei de ajutor de stat pentru deschiderea de noi rute de la
Aeroportul Internațional Sibiu.


CAPITOLUL III: Obiectul contractului


Art. 3. Obiectul prezentului contract îl constituie punerea în aplicare a schemei de ajutor
de stat pentru deschiderea de noi rute de la Aeroportul Internațional Sibiu în condițiile
prezentului contract.



tel:0269/217733

tel:0269/217733

mailto:secretariat@sibiuairport.ro
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CAPITOLUL IV: Durata contractului


Art. 4. Prezentul contract va produce efecte juridice începând cu data intrării în vigoare a
Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr. …../ 2022 privind aprobarea contractului pentru punerea
în aplicare a schemei de ajutor de stat pentru deschiderea de noi rute de la Aeroportul
Internațional Sibiu și până la finalizarea contractelor de acordare a ajutorului de stat încheiate de
către Consiliul Județean Sibiu în calitate de furnizor de ajutor de stat, Aeroportul Internațional
Sibiu R.A., în calitate de administrator al schemei și companiile aeriene, beneficiare ale schemei
de ajutor de stat.


CAPITOLUL V: Drepturile și obligațiile părților


Art. 5. Consiliul Județean Sibiu - furnizor de ajutor de stat
a. asigură finanțarea ajutorului de stat din bugetul local al Județului Sibiu;
b. publică pe site-ul www.cjsibiu.ro textul integral al schemei de ajutor de stat;
c. va organiza împreună cu Aeroportul Internațional Sibiu R.A. cel puțin o procedură de


selecție de oferte pentru selectarea beneficiarilor și o va face publică în timp util cu o
publicitate adecvată pentru a permite tuturor companiilor aeriene interesate să-și ofere
serviciile. Procedura de selecție de oferte va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, si pe site-ul www.cjsibiu.ro. Termenii și condițiile care trebuie îndeplinite vor
fi menționate într-o manieră clară și nediscriminatorie.


d. va constitui o Comisie de selecție a ofertelor de participare și de soluționare a
contestațiilor, care va examina validitatea ofertelor de participare funcție de cerințele
menționate în Caietul de sarcini înaintat în cadrul procedurii de notificare a Comisiei
Europene conform căruia au fost prezentate cadrul general, descrierea și criteriile privind
procedura, cerințele privind noile rute, respectiv cerințele de participare.


e. verifică declarațiile tuturor potențialilor beneficiari ai schemei de ajutor de stat pe
platforma naționala online RegAS, ulterior primirii acestora de la Aeroportul Internațional
Sibiu R.A. (Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România);


f. încheie împreună cu Aeroportul Internațional Sibiu R.A. contracte de acordare a
ajutorului de stat cu beneficiarii, în conformitate cu Planul de afaceri prezentat de
compania aeriană, până la un interval de 3 ani , dar nu mai târziu de 31.12.2025, în urma
evaluării ofertelor și a declarării ofertei câștigătoare, care să prevadă valoarea finanțării
care urmează să fie acordată, planul care urmează a fi pus în aplicare de transportatorul
aerian și condițiile legate de ajutor;


g. va plăti beneficiarilor, până cel târziu la sfârșitul anului 2028, cu care a încheiat contracte
de acordare a ajutorului de stat, subvenții lunare reprezentând ajutor de stat la înființare a
maxim 50% din tarifele de aeroport care trebuie plătite pentru acea rută, fără a depăși
contribuția maximă de 372.414,24 EUR per rută pentru o perioadă de trei ani, pe baza
prezentării de către beneficiarul ajutorului de stat a unui raport lunar de activitate avizat și
aprobat de Aeroportul Internațional Sibiu R.A. ce va conține informații privind costurile
eligibile efectuate, pasagerii efectiv îmbarcați și tarifele de aeroport care trebuie plătite
pentru ruta nouă și care au fost facturate transportatorului aerian;


h. păstrează rapoartele și documentele justificative, înaintate de către Aeroportul
Internațional Sibiu R.A.;



http://www.cjsibiu.ro

http://www.cjsibiu.ro
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i. în cazul în care un beneficiar al ajutorului de stat nu respectă condițiile de acordare
prevăzute în schemă și în cadrul contractelor de acordare a ajutorului de stat, în baza
propunerii justificată a Aeroportului Internațional Sibiu R.A. consemnată într-un raport,
Consiliul Județean Sibiu va proceda la sistarea/ încetarea și la recuperarea după caz a
ajutorului de stat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat precum și pentru
modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/ 1996, cu modificările și completările
ulterioare;


j. va păstra înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei.
Aceste înregistrări trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a stabili dacă sunt
respectate criteriile din reglementările europene în domeniu și trebuie păstrate timp de 10
ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei;


k. se obligă să încarce în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România
(RegAS) schema de ajutor de stat pentru deschiderea de noi rute de la Aeroportul
Internațional Sibiu, contractele de acordare a ajutoarelor , plățile efectuate și eventualele
recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Consiliului Concurenței
nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind registrul ajutoarelor de
stat;


l. respectă obligațiile de monitorizare și raportare prevăzute la capitolul VII “Dispoziții
privind transparența, monitorizarea și raportarea” din schema de ajutor de stat, pe toată
perioada de derulare a schemei;


m. se obligă să transmită Comisiei Europene, rapoarte anuale în conformitate Regulamentul
Comisiei (EC) nr. 794/ 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1589 al
Consiliului de stabilire al normelor de aplicare al articolului 108 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene publicat în JO 140 din 30.04.2004.


Art. 6. Aeroportul Internațional Sibiu R.A. - administrator al schemei
a. publică pe site-ul www.sibiuairport.ro textul integral al schemei de ajutor de stat;
b. va organiza împreună cu Consiliul Județean Sibiu cel puțin o procedură de selecție de


oferte pentru selectarea beneficiarilor și o va face publică în timp util cu o publicitate
adecvată pentru a permite tuturor companiilor aeriene interesate să-și ofere serviciile.
Procedura de selecție de oferte va fi publicată în cel puțin o publicație de profil cu
vizibilitate internațională, si pe site-ul www.sibiuairport.ro. Termenii și condițiile care
trebuie îndeplinite vor fi menționate într-o manieră clară și nediscriminatorie.


c. va desemna membrii în comisia de selecție a ofertelor de participare a beneficiarilor și de
soluționare a contestațiilor, care vor examina validitatea ofertelor de participare funcție de
cerințele menționate în Caietul de sarcini înaintat în cadrul procedurii de notificare a
Comisiei Europene conform căruia au fost prezentate cadrul general, descrierea și
criteriile privind procedura, cerințele privind noile rute, respectiv cerințele de participare.


d. încheie împreună cu Consiliul Județean Sibiu contracte de acordare a ajutorului de stat cu
beneficiarii, în conformitate cu Planul de afaceri prezentat de compania aeriană, până la
un interval de 3 ani , dar nu mai târziu de 31.12.2025, în urma evaluării ofertelor și a
declarării ofertei câștigătoare, care să prevadă valoarea finanțării care urmează să fie
acordată, planul care urmează a fi pus în aplicare de transportatorul aerian și condițiile
legate de ajutor;



http://www.sibiuairport.ro

http://www.sibiuairport.ro
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e. se obligă, ulterior semnării contractului de acordare a ajutorului de stat între Consiliul
Județean Sibiu, Aeroportul International Sibiu R.A. și Beneficiar, să efectueze lunar
verificări de conformitate asupra informațiilor prezentate de către beneficiarii ajutoarelor
de stat, să avizeze și să aprobe Raportul lunar de activitate pentru luna precedentă, ținând
seama de numărul de zboruri, numărul de pasageri, tarifele de aeroport facturate
transportatorului aerian, care trebuie plătite pentru ruta nouă .Datele și informațiile vor fi
prezentate lunar și cumulat în cadrul Raportului lunar de activitate care va fi transmis
Consiliului Județean Sibiu. Răspunderea pentru corectitudinea și exactitatea datelor și
informațiilor prezentate în raport aparține persoanelor care l-au asumat prin semnătură.
De asemenea Aeroportul International Sibiu R.A. va transmite Consiliului Județean Sibiu
la sfârșitul fiecărui an operațional pentru ruta/rutele noi și rezultatele financiare, ale noilor
conexiuni, prezentate de companiile aeriene, din care să rezulte clar , fără echivoc faptul
că ruta/rutele a/au devenit sau nu profitabile;


f. se obligă la monitorizarea și controlul beneficiarilor de ajutor de stat în cadrul schemei de
ajutor de stat pentru deschiderea de noi rute de la Aeroportul Internațional Sibiu, și va
întocmi lunar un raport care va conține următoarele elemente, fără ca acestea să fie
limitative:


 respectarea condițiilor de acordare prevăzute în Schema de ajutor de stat și
asumate prin contractul de acordare ;


 o comparație între numărul minim de frecvențe asumate de compania aeriană prin
contractul de acordare a ajutorului de stat și numărul minim de frecvențe
săptămânale operate de către compania aeriană la/de la Aeroportul Internațional
Sibiu;


g. se obligă la monitorizarea respectării de către beneficiarul de ajutor de stat a condiției de a
opera o perioadă suplimentară, cel puțin egală cu cea în care a primit ajutorul de stat, dacă
este cazul;


h. se obligă să monitorizeze și să elaboreze, dacă este cazul, propunerea justificată
(prezentarea motivelor de fapt și a temeiului de drept), de sistare/încetare și recuperare,
după caz, a ajutorului de stat, pe care o transmite Consiliului Județean Sibiu, în calitate de
furnizor de ajutor de stat;


i. se obligă să furnizeze Consiliului Județean Sibiu, în vederea transmiterii către Consiliul
Concurenței, a tuturor datelor si informațiilor pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la
nivel național, în formatul și termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de
monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului
Concurenței nr. 175/2007, precum și datele și informațiile necesare pentru întocmirea
inventarului ajutoarelor de stat, rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii
obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene;


h. se obligă să păstreze pe o perioadă de 10 ani toate înregistrările detaliate, care să
demonstreze modul de operare al companiilor aeriene beneficiare al ajutorului de stat.


CAPITOLUL VI: Încetarea contractului


Art. 7. Prezentul contract încetează de drept la finalizarea contractelor de acordare a
ajutorului de stat încheiate de către Consiliul Județean Sibiu, în calitate de furnizor de ajutor de
stat, Aeroportul Internațional Sibiu R.A., în calitate de administrator al schemei și companiile
aeriene beneficiare ale schemei de ajutor de stat.
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CAPITOLUL VII: Răspunderea părților


Art. 8. Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul contract, atrage răspunderea
părții aflate în culpă, în condițiile legii.


CAPITOLUL VIII: Litigii


Art. 9. Litigiile care decurg din prezentul contract se vor soluționa pe cale amiabilă sau
după caz de către instanțele judecătorești competente.


CAPITOLUL IX: Dispoziții finale


Art. 10. Modificarea și/ sau completarea prezentului contract se efectuează prin act
adițional încheiat în condițiile legii.


Art. 11. Anexele și actele adiționale fac parte integrantă din contract.
Art. 12. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru


fiecare parte.
Art. 13. Prezentul contract a fost încheiat astăzi …………… .


Furnizor de ajutor de stat, Administrator al schemei,
Județul Sibiu/ Consiliul Județean Sibiu Aeroportul Internațional Sibiu R.A.


Președinte,
Daniela CÎMPEAN


Vicepreședinte,
Vlad - Alexandru VASIU


Director executiv,
Ștefan OPRIȘ


Vizat juridic,
Șef serviciu,


Anca Maria Banciu


Director General,
Marius Ioan GÎRDEA


Director Economic,
Tania Nicoleta HERBAN


Director Comercial,
Alexandra - Gyenge PĂCURAR


Director Operațional,
Ovidiu PLEȘA


Director Investiții și Dezvoltare
Luminița GHERENDI


Vizat juridic,
Șef DJRU


Adela ABRUDAN


Contrasemnează:
PREŞEDINTE, SECRETARUL GENERAL


AL JUDEŢULUI,
Daniela Cîmpean Ioan - Radu Răceu





