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HOTĂRÂREA NR. 16 
din 30 ianuarie 2014 

 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al RA „ Aeroportul 

Transilvania” Tîrgu Mureş pe anul 2014 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.1479/27.01.2014 a Direcţiei Economice, precum şi 

avizul comisiilor de specialitate, la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului 

de venituri şi cheltuieli al RA „ Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş pe anul 2014,  

Având în vedere prevederile art.48 alin.(1) şi  alin.(2), lit. (a) din Legea nr. 

356/2013, Legea bugetului de stat pe anul 2014, 

Ţinând seama de Ordinul MFP nr.2032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii 

bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum 

şi a anexelor de fundamentare a acesteia,  

În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al RA „ Aeroportul Transilvania” 

Tîrgu Mureş pe anul 2014 conform anexelor nr.1 până la nr.8, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice din cadrul Consiliului 

Judeţean Mureş şi RA „ Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, care răspund de 

aducerea sa la îndeplinire în condiţiile legii. 

 

PREŞEDINTE                                                                          Contrasemnează                                                               

Ciprian Dobre                                                                                 SECRETAR 

                                                                                                                                                Paul Cosma 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp


 

 

 

 

Nr. 1479/27.01.2014 

Dosar VII/C/1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

al RA „ Aeroportul Transilvania „ Tg.Mures pentru anul 2014 

 

În vederea aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli al regiei pentru anul 2014, 

prin adresa nr. 779/16.01.2014, conducerea Aeroportului a înaintat Consiliului 

Judeţean Mureş proiectul BVC 2014, aprobat în Consiliul de Administraţie al regiei. 

Proiectul de buget prezentat spre aprobare este în concordanţă cu prevederile 

Ordinului M.F.P. nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului 

de venituri şi cheltuieli întocmit de către  unii operatori economici şi cuprinde 7 

anexe. 

Nota de fundamentare care a stat la baza proiectului BVC este conformă cu art.4 

şi art.5  ale HCJ nr. 107/2011 privind încredinţarea serviciului de interes economic 

general al  RA „ Aeroportul Transilvania” Tg. Mureş, reflectă în mod distinct în 

cuprinsul acesteia veniturile şi cheltuielile aferente serviciului de interes 

economic general, de cele aferente activităţiilor economice ce nu au legătură cu 

serviciul încredinţat prin hotărâre. 

Costurile care au fost luate în calcul la stabilirea nivelului compensaţiei cuprind 

toate cheltuielile fixe şi variabile, curente şi de capital, efectuate pentru 

asigurarea activităţiilor serviciului de interes economic general, precum şi cota 

parte ce revine acestor activităţi din cheltuieli comune ale regiei. 

Ţinând seama de cele de mai sus prezentate, propunem alocarea următoarelor 

sume: 5.260.000 lei compensaţie pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiilor de 

Serviciu de Interes Economic General şi 3.070.000 lei pentru reparaţii la obiective 

din domeniul public al judeţului respectiv 2.500.000 lei necesari pentru acoperirea 

cheltuielilor de capital. 

Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.  

 

 

PREŞEDINTE                                                                 DIRECTOR EXECUTIV                                                               

Ciprian Dobre                                                                            Bartha Iosif     

 

 

 

 

Întocmit: şef serviciu Ioana Tcaciuc                                                                            
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