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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind încredin area serviciului de interes economic general la

Regia Autonom  „Aeroportul Interna ional” Baia Mare

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Nota
de fundamentare a R.A. „Aeroportul Interna ional” Baia Mare i avizele favorabile ale comisiei
juridice i de disciplin i comisiei pentru activit i economico-financiare;

zând prevederile Deciziei Comisiei Europene 2005/842/CE din 28 noiembrie 2008
privind aplicarea articolului 86 alineatul (2) din Tratatul CE la ajutorul de stat, sub forma
compensa iei pentru obliga ia de serviciu public, acordat anumitor întreprinderi carora le-a fost
încredin at  prestarea unui serviciu de interes economic general i a art. 3 i 5 din Ordonan a de
Urgen  a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor m suri privind finan area regiilor
autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local;

În temeiul prevederilor art. 91, lit. f) i art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administra iei
publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;

Consiliul Jude ean Maramure  adopta prezenta

HOT RÂRE:

Art.1. (1) Se încredin eaz  serviciul de interes economic general la Regia Autonom
Aeroportul Interna ional Baia Mare.

(2) Reprezint  serviciu de interes economic general urm toarele activit i efectuate de c tre
Regia Autonom  Aeroportul  Interna ional Baia Mare:

- administrarea, între inerea curent , repararea i modernizarea suprafe elor de mi care
aeronave(pist , c i rulare, platforme) aflate în administrarea regiei, precum i a
echipamentelor aferente;

- organizarea, echiparea i operarea fluxurilor de pasageri în terminalele aeroportului;
- asigurarea, în condi iile legii, a spa iilor i a utilit ilor necesare autorit ilor publice care

efectueaz  activit i specifice de control pe aeroport;
- prelucrarea zborurilor cu aeronave de stat scutite conform legii de la plata tarifelor

aeroportuare, inclusiv a pasagerilor acestor aeronave;
- asigurarea echipamentelor specifice necesare deservirii la sol a aeronavelor de stat;
- protec ia infrastructurii aeroportuare;
Art.2. (1) Asigurarea activit ilor prev zute la art. 1 la standardele de securitate i siguran

aplicabile în vigoare, 24 de ore din 24, reprezint  obliga ie de serviciu public pentru Regia
Autonom  Aeroportul Interna ional Baia Mare.

(2) Obliga ia de serviciu public se instituie pân  la data de 1 ianuarie a anului urm tor celui
în care Aeroportul Interna ional Baia Mare dep te pragul de 500.000 de pasageri, dar nu mai
târziu de 31.12.2016.

(3) Dup  momentul prev zut la alin. (2) obliga ia de serviciu public în sarcina R.A.
Aeroportul Interna ional Baia Mare se revizuie te.

Art.3. (1) Pentru ducerea la îndeplinire a obliga iei de serviciu public prev zut  la art. 2,
Regia Autonom  Aeroportul Interna ional Baia Mare are dreptul la primirea unei compensa ii.
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(2) Valoarea compensa iei nu poate dep i ceea ce este necesar pentru acoperirea costurilor
efectuate pentru îndeplinirea obliga iei de serviciu public, inând seama de veniturile realizate i de
un profit rezonabil pentru îndeplinirea obliga iei respective, a a cum este acesta definit în Decizia
Comisiei Europene din 28 noiembrie  2008 privind aplicarea art. 86 alin. (2) din Tratatul CE la
ajutorul de stat, sub forma compensa iei pentru obliga ia de serviciu public, acordat anumitor
întreprinderi c rora le-a fost încredin at   prestarea unui serviciu de interes economic general.

(3) Valoarea compensa iei va include toate sumele din fonduri publice de care beneficiaz ,
în condi iile legii, Regia Autonom  Aeroportul Interna ional Baia Mare, incluzând bugetul local,
precum i, în cazul investi iilor, finan rile ob inute prin Programul Opera ional Sectorial –
Transporturi   i/sau alte programe de finan are europene.

(4) Costurile care sunt luate în calcul  la stabilirea compensa iei cuprind toate cheltuielile
fixe i variabile, curente i de capital, efectuate pentru asigurarea activit ilor aferente serviciului de
interes economic general, precum i cota parte ce revine acestor activit i din cheltuielile comune
ale societ ii. Costurile cu investi iile vor fi luate în calcul dac  sunt legate strict de asigurarea
activit ilor aferente serviciului de interes economic general.

(5) Veniturile care vor fi luate în considerare la stabilirea compensa iei vor include toate
veniturile ob inute din activit ile aferente serviciului de interes economic general, precum i
eventualul profit din celelalte activit i desf urate de regia autonom , altele decât cele aferente
serviciului de interes economic general.

(6) În vederea stabilirii nivelului compensa iei, la elaborarea bugetului de venituri i
cheltuieli al R.A. „Aeroportul Interna ional Baia Mare” veniturile provenite din activit ile care fac
obiectul serviciului de interes economic general se eviden aiz  separat, împreun  cu costurile
aferente calculate conform alin. (4). Valoarea compensa iei acordate nu va dep i diferen a dintre
costurile i veniturile calculate conform alin. (5), pentru a evita eventuala supracompensare.

(7) Pe perioada cât beneficiaz  de compensare pentru îndeplinirea obliga iei de serviciu,
R.A. „Aeroportul Interna ional Baia Mare” va reflecta în mod separat în eviden ele contabile interne
ale regiei costurile i veniturile legate de activit ile aferente serviciului de interes economic
general, precum i pe cele legate de alte activit i i servicii, împreun  cu parametri de alocare a
acestora.

(8) Pe perioada cât R.A. „Aeroportul Interna ional Baia Mare” beneficiaz  de compensa ie
pentru ducerea la îndeplinire a obliga iei de serviciu public, tarifele aeroportuare se aprob  de c tre
Consiliul Judetean Maramure i se aplic  în mod transparent i nediscriminatoriu tuturor
utilizatorilor infrastructurii aeroportuare.

Art.4. (1) Anual, la elaborarea proiectului de buget, dac  este cazul, la momentul solicit rii
compensa iei R.A. „Aeroportul Interna ional Baia Mare” va fundamenta valoarea compensa iei
solicitate conform art. 3 i va întocmi Nota de fundamentare i justificare a transferurilor de la
bugetul local.

(2) Pe baza raport rii situa iilor financiare anuale ale R.A. Aeroportul Interna ional Baia
Mare”, Compartimentul audit al Consiliul Jude ean Maramure :

a) efectueaz  controale pentru a se asigura c  regia nu a primit compensa ii care dep esc
valoarea determinat  conform art. 3;

b) verific  îndeplinirea obliga iei de serviciu public în sarcina regiei.
(3) În raport cu cele constatate în urma activit ilor prev zute la alin (2), Consiliul jude ean

Maramure  solicit  regiei rambursarea supracompens rii sau, dup  caz, propune în mod justificat
revizuirea activit ilor aferente serviciului de interes economic general.

Art.5. (1) Direc ia economic  asigur  raportarea anual  c tre Consiliul Concuren ei a
sumelor alocate R.A. „Aeroportul Interna ional Baia Mare” pentru ducerea la îndeplinire a
obliga iei de serviciu public, în conformitate cu Regulamentul Consiliului Concuren ei privind
procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul pre edintelui
Consiliului Concuren ei nr. 175/2007, precum i cu Regulamentul CE nr. 794/2004 al Comisiei din
21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire
a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE.
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(2) Informa iile privind sumele alocat cu titlu de compensa ie în baza prezentei hot râri se
streaz  10 ani de la data acord rii ultimei compensa ii.

(3) R.A. „Aeroportul Interna ional Baia Mare” ine eviden a specific  a compensa iilor de
care beneficiaz  în baza prezentei hot râri pentru o perioad  de cel putin 10 ani de la data ultimei
aloc ri.

Art.6. La cererea Comisiei Europene sau a Consiliului Concuren ei , Consiliul Jude ean
Maramure  prin Direc ia economic  va furniza toate informa iile pe care acestea le consider
necesare pentru a stabili dac  compens rile acordate în baza prezentei hot râri sunt compatibile cu
Decizia Comisiei 2005/842/CE.

Art.7. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hot râri R.A. „Aeroportul
Interna ional Baia Mare” va prezenta Direc iei economice justificarea compens rii prev zute în
bugetul de venituri i cheltuieli al regiei aprobat pentru anul 2011, cu respectarea prevederilor art. 3.

Art.8 Prezenta hotarare se publica in Monitorul oficial al judetului si se comunica integral
sau in extras :

- Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
- Direc iei Generale a Finan elor Publice Maramures;
- Direc iei  Economice;
- Regiei Autonome „Aeroportul Interna ional Baia Mare”;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului
jude ean Maramure  din 30  august 2011. Au fost prezenti 30  consilieri jude eni (total consilieri
jude eni  35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 30 august 2011
Nr. 95


