
 

Rectificări bugetare și măsuri pentru recuperarea unor prejudicii 

aduse Aeroportului Transilvania pe ordinea de zi a ședinței 

Consiliului Județean  

Consilierii județeni au aprobat în ședința din 23 noiembrie 2017 o hotărâre prin 

care se inițiază demersurile legale în vederea recuperării prejudiciului adus Regiei 

Autonome „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, prin angajarea răspunderii 

administratorilor acesteia, pentru neimplementarea măsurilor dispuse de Curtea 

de Conturi a României - Camera de Conturi Mureș prin Decizia nr. 725/28.03.2013. 

Este vorba de suma de 1.984.548 lei și suma de 21.186 euro. 

La Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” Curtea de Conturi a 

României a îndeplinit două misiuni de audit materializate prin Decizia 

nr.725/28.03.2013, privitor la perioada 2010-2012, și prin Decizia nr.7 din 

27.03.2015, privitor la perioada 2012-2014. Aferent fiecărei decizii organul de 

control a analizat și verificat modul de implementare a celor dispuse, constatările 

fiind consemnate în rapoarte de follow-up întocmite în funcție de fiecare decizie 

în parte, reținându-se de fiecare dată că măsurile nu au fost integral 

implementate din perspectiva rezultatului urmărit. 

Astfel, pentru preîntâmpinarea prescripţiei dreptului material la acţiune, se 

impune promovarea unei acţiuni în justiţie împotriva foștilor administratori ai 

Regiei, care se fac  răspunzători de neîndeplinirea la timp a obligaţiilor legale şi 

contractuale de natură a asigura recuperarea la bugetul Regiei a prejudiciilor 

constatate prin Decizia nr.725/2013. 

Cât privește stadiul de implementare a măsurilor dispuse prin Decizia nr.7/2015, a 

cărui termen de realizare a fost prelungit până la data de 31.01.2018, urmează ca 

autoritatea județeană să monitorizeze în permanență rezultatele obținute de 

Regie în demersurile ei, urmând ca în raport de acestea, să facă propuneri de 

măsuri concrete Consiliului, de îndată ce se va impune. 

Rectificări bugetare pentru cheltuieli de funcționare și investiții 

Potrivit hotărârii adoptate astăzi de Consiliul Județean Mureș bugetul județean a 

fost rectificat cu suma de 10.764.000 de lei, reprezentând sume defalcate din 

TVA, astfel:  3.571.000 lei pentru finanţarea sistemului de protecţie a copilului, 

6.440.000 lei pentru susţinerea centrelor publice pentru persoane adulte cu 

handicap, 275.000 lei pentru plata unor drepturi salariale în învăţământul special 

și 478.000 lei pentru plata unor sentinţe judecătoreşti  în învăţământul special.  



 

Sumele primite de la bugetul de stat aferente asistenţei sociale se regăsesc în 

bugetul instituţiilor judeţene de asistenţă socială pentru cheltuielile de 

funcţionare până la sfârşitul anului. 

Totodată s-a suplimentat bugetul secţiunii de funcţionare a următoarelor 

instituţii: 29.000 lei pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş, 

323.000 lei pentru Serviciul de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean Mureş, 

410.000 lei pentru Ansamblul Artistic Profesionist ”Mureşul”, 55.000 lei pentru 

Muzeul Judeţean. 

Pentru Spitalul Clinic Judeţean Mureş a fost aprobată suma de 162.000 lei pentru 

achiziţionarea unei staţii de prelevare probe anatomie patologică. Suma necesară 

va fi asigurată prin redistribuiri de la alte obiective de investiţii, 53.000 lei 

provenind de la bugetul judeţului Mureş şi 109.000 lei din veniturile proprii şi 

fondul de dezvoltare aflate la dispoziţia spitalului.  

Pentru Muzeul Judeţean Mureș s-a decis suplimentarea sumelor aprobate pentru 

achiziţia de obiecte muzeale cu suma de 260.000 lei pentru procurarea tabloului 

„Odaia copiilor” semnat de Nicolae Tonitza, a tabloului „La fereastră” semnat de 

Hollosy Simon, a unui pahar de vânătoare confecţionat în anul 1592 în Boemia, a 

unui pahar de cristal din secolul XVII şi a unor lucrări ale graficianului Haller 

Jozef. Suma de 14.000 lei va fi folosită pentru realizarea unei aplicaţii interactive 

care va permite vizitatorilor să vadă cum arăta şi cum a evoluat Cetatea 

medievală Tîrgu Mureş din secolul XXI.  

Biroul de Presă al Consiliului Județean Mureș 

 


