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Fenechiu: Management privat la Aeroportul Timisoara dupa finalizarea anchetei
Corpului de control
Aeroportul din Timisoara ar putea trece în administrarea autoritatilor locale si în viitor va fi sub
autoritatea regiunii în care se va afla acea zona, a declarat, miercuri, ministrul Transporturilor, Relu
Fenechiu, într-o conferinta de presa.
Potrivit acestuia, au existat si exista în continuare discutii privind posibilitatea preluarii unor aeroporturi de catre
autoritatile locale. În ceea ce priveste Aeroportul Timisoara, discutiile sunt avansate, iar în cazul Aeroportului
Kogalniceanu nu a fost luata o decizie, din considerente strategice.
Din aceste motive, în aceste doua situatii nu a fost instalat management privat, a precizat Fenechiu.
'În general, aeroporturile regionale sunt în competenta regiunilor. Este un model pe care nu l-am inventat noi si, în
baza ideii de descentralizare pe care Guvernul Ponta o are, cred ca Aeroportul Timisoara va fi la judetul Timis si în
viitor va fi sub autoritatea regiunii din acea zona'', a spus seful de la Transporturi.
Ministrul Transporturilor a explicat ca la Aeroportul din Timisoara exista o ancheta a Corpului de control pe care o
doreste finalizata, abia dupa acea urmând sa fie numit managementul privat.
'La Aeroportul Mihail Kogalniceanu cred ca saptamâna viitoare se finalizeaza procedura (de numire a
managementului privat - n.r.). La Timisoara sunt multe anchete, multe procese. Nu e simplu. Nu vreau nici sa
acuz. Eu am propus si, în perioada imediat urmatoare, vom finaliza procedurile pentru managementul privat. Mi-e
greu sa va spun ce se va întâmpla în momentul în care se va schimba autoritatea tutelara, daca va ramâne acelasi
management privat sau nu. Nu exista o prevedere clara în legislatia de astazi'', a explicat Fenechiu.
El a adaugat ca ancheta de la Aeroportul Timisoara are legatura ''si cu relatiile dintre aeroport si companii de
transport, dar este si dorinta sa de a se lamuri cu privire la activitatea managerului de acolo'.
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