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HOTĂRÂREA NR. 82 
privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr. 198/ 2018  

privind aprobarea utilizării de către Aeroportul Internațional Sibiu R.A.  
a transferurilor alocate din bugetul propriu al Județului Sibiu,  

în vederea finanțării activităților de natură neeconomică și a cheltuielilor de capital 
 
 
 

Consiliul Județean Sibiu, întrunit în ședință ordinară în data de 28 aprilie 2022, 
analizând Referatul de aprobare nr. 9010/ 15.04.2022 al Președintelui Consiliului 

Județean Sibiu și Raportul de specialitate nr. 9011/ 15.04.2022 al Direcției Economice - 
Serviciul Administrare Buget privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr. 
198/ 2018 privind aprobarea utilizării de către Aeroportul Internațional Sibiu R.A. a 
transferurilor alocate din bugetul propriu al Județului Sibiu, în vederea finanțării activităților 
de natură neeconomică și a cheltuielilor de capital, 

văzând avizul Comisiei juridice, administrație publică locală și ordine publică și al 
Comisiei de buget - finanțe, strategii, dezvoltare economică și cooperare cu mediul de afaceri, 

având în vedere Comunicarea Comisiei Europene - Orientări privind ajutoarele de stat 
destinate aeroporturilor și companiilor aeriene (2014/C99/03), publicate în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene în 04 aprilie 2014, 

în baza prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 398/ 1997 privind trecerea 
unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub 
autoritatea consiliilor județene, 

în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/ 2011 pentru 
reglementarea unor măsuri privind finanțarea regiilor autonome aeroportuare cu specific 
deosebit, de interes local, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul art. 58 și art. 60 din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), al art. 178 alin. (1), al art. 182 și al 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. I. După articolul 1 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 198/ 

2018 privind aprobarea utilizării de către Aeroportul Internațional Sibiu R.A. a transferurilor 
alocate din bugetul propriu al Județului Sibiu, în vederea finanțării activităților de natură 
neeconomică și a cheltuielilor de capital, se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu 
următorul cuprins: 

 
”(2^1) Metodologia pentru calculul compensației cheltuielilor aferente activităților de 

natură  neeconomică 
VENITURI: 
a) Venituri din tariful de securitate (din care se scade 0,28 euro/ pax pentru 

Autoritatea Aeronautică Civilă Română) (v). 
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CHELTUIELI: 
a) Activități de control acces, supraveghere și patrulare necesare asigurării protecției 

aviației civile și pazei infrastructurii aeroportuare, inclusiv cheltuielile efectuate pentru 
asigurarea pazei; 

b) Furnizarea serviciilor de stingere a incendiilor și de urgență (căutare și salvare, 
intervenție medicală etc.), precum și cele de securitate, astfel: 

• b1) cheltuieli de natură salarială pentru personalul PSI și personalul medical de 
pe aeroport, 

• b2) cheltuieli de natură salarială pentru personalul cu atribuții în asigurarea 
securității, 

• b3) cheltuieli cu bunuri și servicii efectuate pentru funcționarea 
departamentului PSI și a cabinetului medical (totalitatea cheltuielilor pentru 
funcționarea departamentului, inclusiv echipamente de protecție, formare 
profesională, consumabile, obiecte de inventar, tehnică de calcul, combustibil, 
apă), 

• b4) cheltuieli cu bunuri și servicii efectuate pentru personalul cu atribuții în 
asigurarea securității în aeroport (totalitatea cheltuielilor pentru funcționarea 
departamentului, inclusiv echipamente de protecție, formare profesională, 
mentenanță curenți slabi și echipamente de securitate, consumabile, obiecte de 
inventar, tehnică de calcul, combustibil, apă); 

c) Asigurarea, în condițiile legii, administrarea, întreținerea curentă, exploatarea și 
repararea spațiilor necesare autorităților publice care efectuează activități specifice de control, 
siguranță și securitate ale pasagerilor și bagajelor: Poliția de Frontiera, Vamă, S.R.I., Poliția 
Transporturi, etc, astfel: 

• c1) cheltuieli aferente spațiilor puse la dispoziție Inspectoratului pentru Situații 
de Urgență ”CPT. Dumitru Croitoru” Sibiu, în baza Hotărârii Consiliului 
Județean Sibiu nr. 245/ 21.11.2019, 

• c2) cheltuieli aferente spațiilor destinate activităților neeconomice (altele decât 
cele de la pct. c1); se va face raportul dintre suprafața în mp alocată 
activităților neeconomice (altele decât cele de la pct. c1))/ suprafață totală în 
mp aferentă construcțiilor aflate în proprietatea și în administrarea aeroportului 
(altele decât cele de la pct. c1) și se va aplica la cheltuielile totale efectuate cu 
întreținerea construcțiilor aflate în proprietatea și în administrarea aeroportului 
(altele decât cele de la pct. c1)); 

d) Cheltuieli cu administrarea, întreținerea curentă, exploatarea și repararea 
suprafețelor de mișcare (pistă, căi de rulare, platforme) și a echipamentelor aferente (sisteme 
electrice, balizaj și alte utilaje); se va face raportul dintre numărul de mișcări aeronave 
neeconomice și numărul total de mișcări aeronave pe aeroport și se va aplica la cheltuielile 
totale efectuate cu întreținerea, exploatarea și repararea suprafețelor de mișcare și a 
echipamentelor aferente; 

e) Repartizare cheltuieli indirecte de natură salarială; se va face raportul dintre 
numărul de salariați activitate neeconomică/ număr salariați total și se va aplica la cheltuielile 
de natură salarială aferente personalului regiei (personalul încadrat la program de 8ore/ zi, 
exclusiv personalul cu atribuții de conducere și coordonare nemijlocită a activităților 
neeconomice). 

 
DEFICITUL DE FINANȚARE (compensație Consiliul Județean Sibiu): I - II, cu 

condiția ca I - II>0.  
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Unde: 
I: cota de cheltuieli neeconomice aferente spațiilor aflate în folosința Inspectoratului 

pentru Situații de Urgență ”CPT. Dumitru Croitoru” Sibiu (c1) + cota de cheltuieli aferente 
spațiilor destinate activităților neeconomice (c2) + cota de cheltuieli neeconomice aferente 
suprafețelor de mișcare și a echipamentelor aferente (d) + cheltuieli PSI și personal medical 
(b1 + b3) + cota de cheltuieli indirecte (e). 

II: venituri din tariful de securitate (v) - cheltuieli aferente personalului de securitate 
(b2 + b4) - cheltuieli efectuate pentru asigurarea pazei (a).” 

 
Art. II. Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Sibiu și Aeroportul Internațional Sibiu R.A. se însărcinează cu ducerea la îndeplinire 
a prevederilor prezentei hotărâri, în condițiile legii. 

 
Art. III. 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 28 aprilie 2022. 
 
 
 

 Contrasemnează: 
PREŞEDINTE, SECRETARUL GENERAL  

AL JUDEŢULUI, 
Daniela Cîmpean Ioan - Radu Răceu 

 


