HOTǍRÂREA Nr. ___
din __________________ 2019
privind: aprobarea oportunității proiectului major de investiții „Aeroport internațional în
județul Galaţi”
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 10705/24.09.2019
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere Referatul de aprobare al iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 buget - finanţe,
strategii, studii şi prognoză economico-socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea
programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi europeană, al
Comisiei de specialitate nr. 3 pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, conservarea şi
protecţia mediului şi de servicii publice, al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistenţă şi
protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement, al
Comisiei de specialitate nr. 5 juridice, pentru administraţie publicã locală, de respectarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională şi al Comisiei de specialitate
nr. 6 de analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de
refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere concluziile Studiului de oportunitate în vederea înființării unui aeroport
internațional în județul Galați și ale Studiului de trafic privind evaluarea eficienței traficului aerian în
vederea înființării unui aeroport internațional în județul Galați;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență nr. 39/2018 privind parteneriatul publicprivat;
Având în vedere prevederile art. 173, alin. (1), lit. b), alin. (3) lit. d), alin. (5) lit. n) și p) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă oportunitatea proiectului major de investiții „Aeroport internațional în
județul Galați”.
Art.2. Se aprobă necesitatea și oportunitatea efectuării studiului de fundamentare și a
studiului de pre-fezabilitate aferente proiectului major de investiții „Aeroport internațional în județul
Galați”.
Art.3. Se aprobă demararea procedurii de atribuire a contractului de parteneriat publicprivat pentru realizarea proiectului major de investiții „Aeroport internațional în județul Galați”.

P R E Ş E D I N T E,
COSTEL FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul General al Judeţului,
Coca Ionel

Epure Camelia
1 ex./24.09.2019

D. Ex. – Camelia Epure

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Nr. 10705 din 24.09.2019
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea oportunității proiectului major de investiții
„Aeroport internațional în județul Galaţi”
Consiliul Județean Galați în calitate de autoritate a administrației publice locale de interes
județean, are atribuții conferite de legislația naționale cu privire la elaborarea strategiilor și
programelor de dezvoltare economică și socială la nivel județean.
Astfel, proiectele de investiții ce sunt în curs de pregătire de către actorii publici și privați
din județul Galați sunt elemente ce vor fundamenta conceptul viitor de dezvoltare.
În vederea demarării acestui important proiect de investiții, în calitate de principal promotor
al viziunii de dezvoltare economică și socială, Consiliul Județean Galați a elaborat un
studiu de oportunitate și un studiu de trafic aferent acestei investiții. Aceste documente
oferă informații esențiale cu caracter de oportunitate, cu un solid fundament statistic și pe
baze realiste astfel încât nota conceptuală și documentația tehnico-economică a acestui
obiectiv de investiții să ofere o dimensionare corelată cu date concrete oferite de realitatea
socio-economică prezentă și viitoare, corect estimate.
Totodată, au fost organizate întâlniri directe, dezbateri publice și au fost completate
chestionare cu privire la necesitatea și oportunitatea realizării proiectului unde au participat
reprezentanții marilor companii, investitorilor privați ce au relații comerciale cu operatorii
economici din județul Galați, combinatului siderurgic, ai șantierului naval, operatorilor
portuari, patronatelor, universităților, spitalelor iar concluzia acestor demersuri este că se
solicită în mod explicit și se consideră necesară construirea unui aeroport în județul Galați.
Conectivitate proiect de investiții „Aeroport internațional în județul Galați”
Rețea rutieră
- acces direct în drumul național DN 25 (Galați – Braniștea – Tecuci),
- situare la 20 km față de drumurile naționale DN 26, DN 2B/E87,
- 25 km față de viitorul drum expres Focșani - Galați (Rețea TEN-T global rutier,
E87),
- 45 km față de drumul european Vaslui – Bârlad – Tecuci – Galați (Rețea TEN-T
global rutier, E581),
Rețea feroviară
- acces direct la rețeaua națională de cale ferată (Galați – Braniștea – Tecuci),
- 15 km față de nodul de cale ferată Barboși din municipiul Galați (unul dintre cele
mai mari triaje de cale ferată din România,
- 25 km față de stația de cale ferată Port Galați și la linia de cale ferată cu ecartament
larg,
- 15 km de linia de cale ferată Buzău - Galați (Retea TEN-T global feroviar).
Rețea transport naval
- 25 km față de Portul Galați (nod intermodal european, Rețea TEN-T principal naval
– Coridor Rhin-Dunăre). Cele 3 porturi comerciale principale au legături feroviare si
rutiere din rețeaua TEN-T globala;
- 25 km față de viitoarea Platformă multimodală Galați în curs de realizare.

Context economic
Totodată, județul Galați este un important centru industrial al României și se
remarcă prin activități economice cu caracter de unicitate la nivel național, precum:
industriile economiei albastre (transport naval cu posibilitate de inter-operabilitate pe rute
rutiere și căi ferate, industria navală și a componentelor navale, proiectare navală),
siderurgie și servicii complementare.
Pe ansamblul economiei naționale, industria metalurgică din Galați (Combinatul
Siderurgic) realizează 55,6% din producția de oțel a României, 55% din cea a producției
de laminate și 90,4% din producția de tablă și benzi laminate la rece. Mai mult de două
treimi din producția metalurgică este exportată. Industria navala (Damen Shipyards
Galați), ramură de mare tradiție în oraș, furnizează flotei fluviale si maritime din întreaga
lume, nave specializate (barje, vrachiere, mineraliere, remorchere, petroliere) și platforme
de foraj marin, toate complet echipate.
La aceste particularități se adaugă concentrarea centrelor legumicole din zonele
Tecuci-Matca-Corod și bazinul legumicol Galați – Vânători ce asigură produse agricole și
alimentare pentru marile rețele comerciale, piețele agro-alimentare din partea estică a
României și pentru export. Sectorul viticol din Regiunea Sud-Est se plasează pe primul loc
la nivel naţional în ceea ce priveşte suprafaţa viilor roditoare, deţinând 41,62% din
suprafaţa viticolă a ţării.
Evidențiem faptul că toate aceste activități de natură economică sunt concentrate în
jurul centrelor urbane, acest fapt reieșind și din datele statistice referitoare la numărul de
operatori economici activi, existenți. Ponderea operatorilor economici existenți în
municipiul Galați este de peste 86% din totalul înregistrat la nivelul județului, iar pentru
municipiul Tecucii este de aproximativ 11%.
Proiectul se bucură de susținerea reprezentanților mediului de afaceri din județul
Galați, în urma interviurilor și întâlnirilor de lucru care s-au desfășurat fiind furnizate
informații cu privire la nivelul de utilizare al serviciilor de transport aerian. Astfel, instituții și
companii precum Damen Shipyard, ArcelorMittal, Navrom S.A., Universitatea „Dunărea de
Jos”, Universitatea „Danubius”, Compania Națională Administrația Porturilor Dunării
Maritime Galați S.A., Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați și alte
entități ale mediului privat de afaceri au estimat că peste 1.800 persoane utilizează în mod
regulat serviciile de transport aerian în interes de afaceri sau în scopul derulării unor
activități de pregătire universitară. Mai mult, din evidențele Registrului Comerțului reiese
că peste 1.500 persoane de altă cetățenie desfășoară activități economice în județul
Galați.
În decursul timpului, principala dificultate întâmpinată atât de mediul economic local
cât și de autoritățile administrației publice locale este cea a dificilei dezvoltări a activităților
în lipsa unei adecvate conectivități a zonei prezentate pentru a facilita mobilitatea
oamenilor de afaceri, a persoanelor și a mărfurilor.
Resurse logistice și umane
Acest fapt este în contradicție cu existența unei infrastructuri logistice importante ce
facilitează traficul naval și feroviar și cu existența personalului specializat în domeniul

transportului. Galațiul a fost și rămâne, datorită poziției sale geografice, un important nod
de trafic comercial din România, conectat la canale de comunicație de interes european în
sistem naval și feroviar, în special.
Un alt avantaj competitiv la nivel regional este dat de existența unei Direcții
Regionale Vamale și a Poliției de Frontieră în municipiul Galați. Astfel, pe teritoriul
județului Galați sunt situate două puncte de control şi trecere a frontierei: în municipiul
Galați (punct rutier, feroviar şi fluvial), care asigură corespondenţa cu Republica
Moldova (Giurgiuleşti, Reni) și în comuna Oancea (de asemenea punct rutier, feroviar şi
fluvial), situat pe drumul naţional secundar DN 26A, care reprezintă altă trecere a
frontierei spre Republica Moldova (Cahul). Aceste puncte de trecere a frontierei sunt
propuse pentru modernizare în cadrul POC Romania – Republica Moldova (surse de
finanțare asigurate, termen de realizare 2022).
În același timp, este important de menționat faptul că teritoriul județului Galați este
traversat de magistrala de fibră optică, prin care se conectează municipiile şi oraşele
judeţului, municipiul Galaţi fiind un important nod în reţeaua naţionalǎ şi internaţionalǎ de
telecomunicaţii, având de asemenea un rol regional în reţeaua de telecomunicaţii din fibre
optice.
Context demografic: migrație, mediul academic și forță de muncă
Potențialul de dezvoltare socio-economic al zonei și al elementelor de infrastructură
ce pot fi creionate și puse în practică pe termen scurt și mediu este dat de populația
rezidentă în zona limitrofă, dar și de nivelul de pregătire profesională a acesteia.
Studiul de oportunitate realizat evidențiază faptul că migrația externă înregistrată de
Institutul Național de Statistică pe întreaga regiune are o valoare de 135.000 persoane
care și-au schimbat domiciliul în ultimii 3 ani, iar pentru județele Galați și Brăila este de
peste 42.000 persoane.
Coroborat cu caracteristicile socio-demografice existente și corelat cu profilul
economic existent, este important de subliniat faptul că municipiul Galați este un centru
universitar cu tradiție și cu bună reputație la nivel internațional pentru domenii de studiu și
cercetare precum: arhitectură navală, metalurgie, chimie alimentară, piscicultură, ecologie
și protecția mediului. Aici 15.000 de studenți urmează cursuri universitare și
postuniversitare în peste 130 specializări distincte din cadrul diverselor forme de
învățământ superior aferente celor 2 universități existente: Universitatea „Dunărea de Jos”
și Universitatea „Danubius”. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați este cea mai mare
instituție de învățământ superior din sud-estul țării.
Universitatea „Dunărea de Jos” Galați are 12.500 de studenţi, fiind centrul
progreselor tehnice, ştiinţifice, culturale şi sociale cu aplicabilitate imediată sau pe termen
mediu şi lung, menit să contribuie în primul rând la progresul municipiului Galaţi.
Universitatea „Dunărea de Jos” Galați are încheiate parteneriate inter-instituţionale pe
programul Erasmus+ KA103 cu Universităţi din 24 ţări din Europa. Universitatea „Dunărea
de Jos” Galați a achiziționat din veniturile proprii un număr mediu de 2.000 călătorii
aeriene, în perioada ianuarie-august 2018.

Extensiunea Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Enna – Italia, în acest an,
totalizează inclusiv cu anul IV peste 250 de studenți, iar în anul 2020, numărul de studenți
înscriși va fi de 600 care va genera un număr de 1.200 de călătorii pe ruta Galați – Enna,
Italia și retur pentru programul de practică universitară. De asemenea, este planificată pe
termen mediu, dezvoltarea activităților universitare pentru această extensiune pentru un
număr de 1.200 de studenți. La aceasta se adaugă faptul că pentru acest program de
învățământ universitar există un număr de 15 cadre universitare care se deplasează
săptămânal în Italia, totalizând peste 720 de călătorii pe ruta Galați – Enna, Italia și retur.
În anul 2019 se va dezvolta un alt program de pregătire universitară în domeniul chimiei
alimentare pentru un număr de 400 studenți care pentru programul de practică va genera
un număr de 800 de călătorii pe ruta Galați – Enna, Italia și retur.
Studenții străini ce își desfășoară programul de studii în Galati sunt din 23 de țări,
inclusiv cei peste 2.030 de studenți români din Republica Moldova, iar pentru anul 2020 se
estimează că un număr de 3.000 de studenți din țări non-UE vor urma cursuri universitare
în cadrul Universității „Dunărea de Jos” Galați și se preconizează dezvoltarea unui acord
cu instituții universitare din Republica Populară Chineză care să genereze programe de
pregătire universitară pentru alți 200 de studenți.
Adresabilitate
Studiile efectuate până în prezent au creionat estimări în scenariul realist (arie de
captare definită de izocrona de 90 minute) cu privire la prognoza traficului. În scenariul cu
rețeaua de drumuri de perspectivă (drumuri expres, pod peste Dunăre), potențialul anului
de bază al analizei este estimat la 550.000 pasageri și traficul estimat pentru anul 15 de
operare este de 980.000 pasageri, cu tendințe de creștere și pe termen lung.
Potențialii pasageri din aria de captare definită în Studiul de oportunitate și Studiul
de trafic sunt structurați în următoarele categorii:
- persoanele care fac parte din fluxul circular al migrației naționale și internaționale
unde au fost luați în considerare investitorii strategici ce desfășoară activități economice în
aria de captare, precum: ArcelorMittal, Damen Shipyard, Navrom, Arabesque, Mairon –
județul Galați, Vard Alum – județul Tulcea, Agricost – județul Brăila, Pandora, Artiflex,
Vrancard – județul Vrancea, Rulmentul – județul Vaslui,
- persoane implicate în activități universitare (studenți și cadre didactice),
- persoane care își desfășoară activități în scopuri de utilitate strategică: zboruri cu
destinație medicală sau de situații de urgență (inclusiv calamități) – în medie 2 misiuni/an
de prelevare organe umane destinate transplantului (Spitalul Clinic Județean de Urgență
„Sf. Apostol Andrei” Galați) și peste 1.500 de zboruri medicale SMURD în ultimii 5 ani,
intervențiile medicale și transferul pacienților cu arsuri grave către spitale specializate în
tratamentul marelui ars în străinătate, zboruri necesare în situații de calamități naturale,
- turiști VFR (visiting friends and relatives),
- pasagerii business care călătoresc spre marile hub-uri internaționale – vizitele
clienților șantierelor navale, a persoanelor din conducerea marilor agenți economici și cele
ocazionate privind anumite evenimente.

În vederea materializării acestui important proiect de investiții, în calitate de
principal promotor al viziunii de dezvoltare economică și socială, Consiliul Județean Galați
a realizat un studiu de oportunitate și un studiu de trafic. Aceste documente oferă
informații esențiale, cu un solid fundament statistic și pe baze realiste astfel încât nota
conceptuală și documentația tehnico-economică a acestui obiectiv de investiții să ofere o
dimensionare corelată cu date concrete oferite de realitatea socio-economică prezentă și
viitoare, corect estimate.
Concluziile celor două studii efectuate în vederea înființării aeroportului internațional în
județul Galați, evidențiază următoarele:
STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND ÎNFIINȚAREA UNUI AEROPORT
INTERNAȚIONAL ÎN JUDEȚUL GALAȚI
Analizând datele prezentate în Studiul de Oportunitate în vederea înființării unui aeroport
internațional în județul Galați se pot trage următoarele concluzii:
o Orașul Galați, este situat în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est a României și
împreună cu orașul Brăila creează polul urban Galați-Brăila sau Brăila-Galați, astfel
încât reprezintă cea mai mare aglomerare urbană din România după municipiul
București;
o Potențialul economic de dezvoltare al județului Galați este unul ridicat;
o Este necesară înființarea unui aeroport internațional în județul Galați pentru a
satisface nevoia populației de a avea acces la servicii de transport facile și cu un
grad de confort ridicat;
o Elaborarea unui plan strategic de dezvoltare pentru județul Galați, cât și pentru
polul urban Galați-Brăila, este necesară pe termen scurt;
o Populația județului Galați (632 860 persoane), cât și a orașului Galați (306 000
persoane), conform datelor comunicate de Institutul Național de Statistică, este cea
mai mare din regiune, după județul Constanța, respectiv orașul Constanța;
o Nivelul veniturilor din sectorul economic realizate în județul Galați este cel mai
ridicat din regiune, după județul Constanța.
Nivelul activităților economice și servicii care generează trafic
-

Damen Shipyard, DMT, Liberty Steel (la aceasta dată, până la finalizarea vânzării
complexului siderurgic din Galați), Navrom, Universitatea „Dunărea de Jos”,
Universitatea „Danubius”, Compania Națională Administrația Porturilor Dunării
Maritime Galați S.A., Compania Națională Navrom Galați S.A., Spitalul Județean de
Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați și numeroșii investitori privați de altă cetățenie
decât română - peste 1.800 persoane.

Poziția geografică a județului Galați în relație cu Republica Moldova și Ucraina reprezintă
un factor decisiv în gestionarea fluxurilor de circulații generate în prezent și/sau care vor fi
generate prin amplasarea acestui viitor aeroport în județul Galați.
Dezvoltarea infrastructurii de transport aerian se propune a fi dezvoltată pe etape de
evoluție a traficului de persoane, dar și a solicitărilor legate de potențialul de mărfuri ce
poate fi transportat și a cerințelor acestuia. Măsurile vor fi adoptate conform

REGULAMENTULUI (UE) NR. 139/2014 AL COMISIEI din 12 februarie 2014 de stabilire a
cerințelor tehnice și a prevederilor procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în
temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, a
legislației internaționale ICAO (Organizația Internațională a Aviației Civile și naționale în
domeniu (RACR-AD-AACDA), aflate în vigoare.
Suprafața amplasamentului va fi de minim 150 ha pe baza studiilor necesare ce se impun
– studii de vânt, de însorire, meteorologice, geotehnice, topografie, etc., suprafață ce este
necesară atât amplasării componentelor aeroportului cât și a facilitaților acestuia și
asigurarea în mod obligatoriu a necesarului de dezvoltare a infrastructurii de transport
aerian pe termen mediu și lung.
Recomandarea consultantului rezumă faptul că:
 Este necesară realizarea unui aeroport internațional în județul Galați, deoarece
nevoia de servicii de transport aerian este mare.
 Este oportun ca asigurarea finanțării acestui proiect major de investiții pentru județul
Galați să se realizeze prin varianta cu finanțare nerambursabilă.
 În vederea înființării unui aeroport internațional în județul Galați, beneficiarul acestui
studiu și al studiului de trafic, va prelua date relevante din documentație și va
parcurge etapele de notificare a Guvernului României, in vederea actualizarii
Master Planului General de Transport al Romaniei.
 Proiectul se impune a fi inclus de asemenea și în următorul exercițiu financiar 20212028 pentru asigurarea finanțării în vederea execuției lucrărilor și inclusiv în
punerea în funcțiune a aeroportului și certificarea de către Autoritatea Aeronautică
Civilă Romană în vederea operării viitoarei infrastructuri aeriene.
STUDIU DE TRAFIC PRIVIND EVALUAREA EFICIENȚEI TRAFICULUI AERIAN ÎN
VEDEREA ÎNFIINȚĂRII UNUI AEROPORT INTERNAȚIONAL ÎN JUDEȚUL GALAȚI
Zona metropolitană Galați este relativ bine deservită de rețeaua de drumuri, căi ferate și
de către fluviul Dunărea. În schimb, cererea de transport aerian nu este deservită,
călătoriile fiind deservite în prezent de către aeroportul Henri Coandă, localizat la o
distanță de cca. 250 km, pentru care timpul de parcurs este de aproximativ 4 ore.
Aeroportul ar facilita integrarea altor proiecte majore de infrastructură aflate în diverse
etape de implementare, cum ar fi construcția Podului peste Dunăre din zona Brăila,
precum și investițiile în îmbunătățirea navigabilității pe fluviul Dunărea. Aeroportul ar
deservi o zonă de captare importantă, neacoperită de aeroporturile existente din România
(cele mai apropiate fiind Iași, Bacău și București), zonă de captare care ar include și
regiuni din Republica Moldova și Ucraina.
Numeroși agenți economici importanți care își desfășoară activitatea pe teritoriul județului
Galați (Damen Shipyard, ArcelorMittal, DMT, Navrom, etc.), instituțiile de învățământ,
unitățile spitalicești, agențiile de turism, administrațiile publice ar fi principalii beneficiari ai
viitorului aeroport pentru călătoriile de business.
Aeroportul, localizat în regiunea de dezvoltare Sud-Est, va deservi în principal județele
Galați, Brăila, Vrancea, Buzău și Tulcea și zonele adiacente acestora, întreaga zonă
având un potențial economic semnificativ ce va fi valorificat odată cu apariția aeroportului.

În scenariul realist (arie de captare definită de izocrona de 90 minute), prognoza traficului
este de:
o Cu rețeaua existentă de drumuri :
 Potențialul anului de bază al analizei este de 460.000 pasageri;
 În anul 15 de operare se ating 820.000 pasageri;
 În anul 19 de operare se depășește pragul de 1 milion de pasageri.
o Cu rețeaua de drumuri de perspectivă:
 Potențialul anului de bază al analizei este de 550.000 pasageri;
 În anul 15 de operare se ating 980.000 pasageri;
 În anul 16 de operare se depășește pragul de 1 milion de pasageri.
Aria de captare a viitorului aeroport internațional din județul Galați, considerată ca arie a
unui cerc ce are drept centru polul urban Galați – Brăila, are influențe în afara teritoriului
României, respectiv parțial în Republica Moldova și o foarte mică arie din Ucraina, cu o
rază de 150 km și totalizează o populație de aproximativ 3.911.924 locuitori și o suprafață
de 55.521,90 kmp.
Cel mai apropiat aeroport este Tulcea, localizat la o distanță de cca. 90 km, dar care nu
oferă servicii adecvate nevoilor de transport din zona studiată, fiind folosit pentru zborurile
charter pentru întregul an sau având un program de funcționare în sezonul turistic.
Celelalte aeroporturi sunt localizate la 253 km (Henri Coandă - București), 178 km
(Bacău), 233 km (Iași), 182 km (Constanța).
Aria de captare a Aeroportului Galați – populație din România, Rep. Moldova și Ucraina
Scenariu
Ipoteză de lucru
Populație
Suprafață (km2)
Izocronă 60 minute

1.737.564

52.186

Izocronă 90 minute

2.241.504

59.900

Izocronă 60 minute

1.804.440

54.514

Izocronă 90 minute

2.695.679

65.023

Rețeaua existentă de drumuri 2018

Rețeaua de perspectivă MPGT 2030

Sursa: Analiza Consultantului cu ajutorul Modelului de Transport

În acest sens, supun analizei şi aprobării Consiliului Judeţean Galaţi proiectul de hotărâre
privind aprobarea oportunității proiectului major de investiții „Aeroport internațional în
județul Galaţi”.
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi
avizul Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi.
Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma
prezentată.
PREŞEDINTE,
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Epure Camelia/
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Direcţiile din aparatul de specialitate
Nr. 10705 /24.09.2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea oportunității proiectului major de investiții
„Aeroport internațional în județul Galaţi”
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de
hotărâre, scopul fiind aprobarea oportunității proiectului major de investiții „Aeroport
internațional în județul Galaţi”.
Consiliul Județean Galați în calitate de autoritate a administrației publice locale de interes
județean, are atribuții conferite de legislația naționale cu privire la elaborarea strategiilor și
programelor de dezvoltare economică și socială la nivel județean.
Astfel, proiectele de investiții ce sunt în curs de pregătire de către actorii publici și privați din
județul Galați sunt elemente ce vor fundamenta conceptul viitor de dezvoltare.
În vederea demarării acestui important proiect de investiții, în calitate de principal promotor al
viziunii de dezvoltare economică și socială, Consiliul Județean Galați a elaborat un studiu de
oportunitate și un studiu de trafic aferent acestei investiții. Aceste documente oferă informații
esențiale cu caracter de oportunitate, cu un solid fundament statistic și pe baze realiste astfel
încât nota conceptuală și documentația tehnico-economică a acestui obiectiv de investiții să
ofere o dimensionare corelată cu date concrete oferite de realitatea socio-economică
prezentă și viitoare, corect estimate.
Totodată, au fost organizate întâlniri directe, dezbateri publice și au fost completate
chestionare cu privire la necesitatea și oportunitatea realizării proiectului unde au participat
reprezentanții marilor companii, investitorilor privați ce au relații comerciale cu operatorii
economici din județul Galați, combinatului siderurgic, ai șantierului naval, operatorilor
portuari, patronatelor, universităților, spitalelor iar concluzia acestor demersuri este că se
solicită în mod explicit și se consideră necesară construirea unui aeroport în județul Galați.
Din punct de vedere legal, proiectul de hotărâre este întemeiat pe dispoziţiile:
Art. 17, alin (1) din Ordonanța de Urgență nr. 39/2018 privind parteneriatul
public-privat, cu modificările și completările ulterioare ce stabilește etapele procedurale de
demarare a unui proiect în regim de parteneriat public-privat;
Art. 18 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 39/2018 privind parteneriatul
public-privat, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia „Inițiativa realizării unui
proiect în regim de parteneriat public-privat aparține partenerului public.”;
concluziile Studiului de oportunitate în vederea înființării unui aeroport
internațional în județul Galați și ale Studiului de trafic privind evaluarea eficienței traficului
aerian în vederea înființării unui aeroport internațional în județul Galați;
Având în vedere prevederile art. 173, alin. (1), lit. b), alin. (3) lit. d), alin. (5) lit.
n) și p) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat îndeplineşte condiţiile de legalitate.
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