
 

CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂU 

PREȘEDINTE 

Nr. 12756 din 13.07.2021 
 

REFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor din parcarea  

R.A. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău 
 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor din parcarea              

R.A. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău a fost inițiat urmare a adresei nr. 2736 din 

01.07.2021, înregistrată la Consiliul Județean Bacău sub nr. 12006 din 01.07.2021 și a notei de 

fundamentare nr. 2735 din 01.07.2021, prin care R.A. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău 

solicită adoptarea de către Consiliul Județean  a unei hotărâri privind aprobarea tarifelor pentru 

utilizarea locurilor din parcarea R.A. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău. 

R.A. Aeroportul Internațional “George Enescu” funcționează în subordinea Consiliului 

Județean Bacău, odată cu intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern nr.  398 din 1997 privind trecerea 

unor regii aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor 

județene. Prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 137/2018 s-a aprobat prestarea Serviciului de 

Interes Economic General de către R.A. Aeroportul George Enescu Bacău. Potrivit art. 8.1 din 

contractul privind îndeplinirea obligației serviciului de interes economic general de către R.A. 

Aeroportul Internațional G. Enescu Bacău și pct. (30) din Decizia Comisiei Europene C (2018) nr. 

3171/2018, tarifele aeroportuare practicate de R.A. Aeroportul George Enescu se aprobă de către 

Consiliul Județean Bacău. 

Responsabilitatea fundamentării tarifelor revine R.A. Aeroportul Internațional „George 

Enescu”. Tarifele propuse sunt următoarele: 

a) TARIFE 

Tarife parcare( P1) 

1 ora   5 lei 

2 ore 10 lei 

3 ore 15 lei 

4 ore 20 lei 

5 ore 25 lei 

În intervalul  5h – 12h 30 lei 

În intervalul 12h –24h 35 lei 

În intervalul 2 zile – 7 zile 35 lei + 15 lei/zi  

(o săptămână:35+6x15=125) 

Peste 7 zile 125 lei+10 lei/zi 

Note: 

 Fracțiunile de oră se consideră oră întreagă; 

 Fracțiunile de zi se consideră zi întreagă; 

 Tariful de 5 lei/oră în primele 5 ore are la bază monitorizarea fluxurilor de intrare/ieșire în 

parcare; 

 Prețurile pentru tichete includ TVA; 

 Pierderea tichetului pentru parcare se penalizează cu plata sumei de 300 lei, care se achită 

la casieria punctului de taxare, de la intrarea în parcare; 
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 Timpul alocat gratuit pentru găsirea unui loc de parcare, cât și pentru manevrele de ieșire 

după achitarea tichetului, este de 15 minute.  

 

b)  ABONAMENTE 

Tip abonament Parcarea Tarif/lună/auto 

Abonament pentru personal navigant/alte 

solicitări (societăți comerciale) 

 

P1 

 

250 lei (fără TVA) 

Abonament pentru Rent-a-Car P1 250 lei (fără TVA) 

 Numărul de locuri pentru acest tip de abonament este limitat, strict delimitat în una din 

alveolele parcării; 

 

      Tip abonament Parcarea Tarif/an/auto 

Abonament parcare lungă durată P1 3.000 lei (fără TVA) 

 Tip de abonament pentru clienții care desfășoară activități aeroportuare cu caracter 

aproape permanent (Dedeman, UMB etc.).  

   

Pentru abonamentele achiziționate de către persoanele fizice sau juridice achitate integral, Regia 

Autonomă nu restituie sumele aferente perioadelor de timp pentru care nu s-a utilizat parcarea. 

 

c) EXCEPȚII:  

 Pentru autovehiculele de serviciu aparținând instituțiilor statului (Vamă, Poliție de 

Frontieră, SRI, Poliție Transporturi, Jandarmerie), nu se percep tarife de parcare.Acestora 

li se va asigura locație de parcare diferită de Parcarea cu plată; 

 Persoanele cu handicap, conform Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu dizabilități, beneficiază de gratuitate la parcare în baza 

documentelor doveditoare, în locuri amenajate și semnalizate corespunzător. 

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalã în administraţia publicã, republicatã, are ca 

scop implicarea activã a cetãţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de 

elaborare a actelor normative şi implicit sporirea gradului de transparenţã la nivelul administraţiei 

publice faţã de cetãţean. În aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalã în 

administraţia publicã, republicatã, este supus consultãrii publice orice proces de elaborare a proiectului 

unui act cu caracter normativ, adicã orice act cu aplicabilitate generală, adoptat de o autoritate publicã. 

În acest sens, autoritatea administraţiei publice are obligaţia sã publice anunţul referitor la elaborarea 

unui proiect de act normativ, cu cel puţin 30 de zile lucrãtoare înainte de supunerea spre avizare de 

cãtre autoritãţile publice, pe site-ul propriu, la sediul propriu, într-un un spaţiu accesbil publicului, spre 

dezbatere publicã.  

Având în vedere cele menționate, considerăm necesară și oportună inițiativa având ca obiect  

aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor din parcarea R.A. Aeroportul Internațional „George 

Enescu” Bacău, motiv pentru care propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

tarifelor pentru utilizarea locurilor din parcarea R.A. Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău. 

 

 

 
PREȘEDINTE, 

Valentin IVANCEA 
 


