
 

  

 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 160 

din 30 octombrie 2014  
 

privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A „ Aeroportul Transilvania 

Tîrgu Mureş”, pentru anul 2014 
    

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.18 535/24.10.2014 a Direcţiei Economice, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate,  

Având în vedere solicitarea din adresa nr.5798/2014 a R.A „Aeroportul  Transilvania Tîrgu 
Mureş”  

Luând în considerare prevederile art.6  alin.(1) şi (3) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 

privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul 

sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori 

indirect o participaţie majoritară, 

În temeiul art.91 alin. (1) Iit. „a” şi alin.(2) lit.”d”, precum şi al art.97 din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A „ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr.16/30.01.2014, se rectifică după cum 
urmează: 

(1)  Anexa nr.1 ”Bugetul de venituri şi cheltuieli” (bugetul activităţii generale), se 
modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 

(2)  Anexa nr.4 „Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari”, se 
modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

(3)  Anexa nr.5 „ Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare”, se modifică şi se 
înlocuieşte cu Anexa nr.3 la prezenta hotărâre. 

(4)  Anexa nr.7 ”Situaţia datoriilor rezultate din împrumuturile contractate”, se modifică 
şi se înlocuieşte cu Anexa nr.4 la prezenta hotărâre.  

Art.2.  Anexele 1 -4  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Mureş şi 
R.A. „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, care va răspunde de aducerea sa la 
îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                                 Contrasemnează                                                         

                Ciprian Dobre                 SECRETAR                                                                                                                                                                                          

                            Paul Cosma 

                                  

 

 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
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Nr. 18 535/ 24.10.2014 

Dosar VI/D/1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli 

al R.A „ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, pentru anul 2014 

Bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A „ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, pentru 

anul 2014,  aprobat prin HCJ nr. 16/30.01.2014, a fost elaborat în conformitate cu 

prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.2032/2013 privind aprobarea 

formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli,  întocmit  de către unii 

operatori economici. 

Prin adresa nr. 5798/2014, înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş  

sub nr. 18 535/24.10.2014, R.A „ Aeroportul Transilvania-Tîrgu Mureş” solicită 

rectificarea bugetului , în sensul suplimentării sumelor de la bugetul judeţean, la  

Programul de investiţii, prevăzut în Anexa nr.5 a bugetului de venituri şi cheltuieli 

pentru anul 2014, cu suma de 550 mii lei, prin diminuarea şi redistribuirea acestei 

sume de la activitatea de exploatare, respectiv de la alineatul „ cheltuieli cu bunuri şi 

servicii”.  

Conducerea regiei propune ca întreaga sumă suplimentată să fie alocată realizării 

bunurilor de natura domeniului public  al unităţii administrativ teritoriale, prevăzute 

la  alin.b) din Anexa nr.5-Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare  a 

proiectului de buget rectificat. 

Pe de altă parte, unul dintre  obiectivele de investiţie prevăzute în bugetul 

iniţial(aprobat prin HCJ nr.16/2014) la alineatul b) din Anexa nr.5 şi anume „ execuţie 

după PT balizare la platforma Alfa, cale de rulare, pilon iluminat şi upgrade 

telecomanda”,  nu se mai realizează, din motive tehnice, astfel încât suma alocată 

iniţial la această poziţie, în valoare de 1470mii lei, împreună cu suma suplimentară de 

550 mii lei , transferată  de la activitatea de exploatare, să fie repartizate pe 

următoarele obiective noi:  

1. Dotări independente terminal..................... ..................160mii lei 

2. Tunel extensibil grupare pasageri ..... ..............................85mii lei 

3. Studiu şi proiect alimentare electrică din a doua sursă publică, cu înlocuirea 

transformatoarelor la 1000 KV.......................................20mii lei 

4. Proiect tehnic drum tehnologic perimetral.......................115mii lei 

5. Studiu şi proiect  optimizare tablou electric general de joasă tensiune, la uzina 

electrică.................................................................10mii lei 

6. Autospeciala de stins incendii de aeroport ...................    1470mii lei 

7. S.F.„ Extindere pistă de decolare-aterizare şi platforme de operare pentru 

aeronave, inclusiv instalaţii aferente şi modernizarea instalaţiilor de balizaj 

pentru apopiere de precizie, corespunzătoare categoriei a II-a OACI”..160mii lei 
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Pe lângă aceste obiective noi,  în proiectul de buget rectificat se propune menţinerea 

cu aceeaşi sumă a obiectivului „ Lucrări de balizaj şi sistem de iluminat platformă 

Bravo, cu conformare la noile cerinţe de balizare”...........................900 mii lei 

                               TOTAL bunuri de natura domeniului public UAT........2920 mii 

lei(faţă de 2370mii lei prevăzut iniţial). 

De asemenea, în Anexa nr.5 , se propun diminuări sau eliminări de sume şi pentru alte 

surse de investiţii, şi anume: credite bancare-eliminare, tarif de securitate-reducere 

cu 34% (de la 1800mii lei la 1185mii lei). 

Faţă de modificările prezentate mai sus, Regia propune reaşezări de sume în 4 anexe 

ale bugetului de venituri şi cheltuieli, respectiv, Anexa nr.1- Bugetul de venituri şi 

cheltuieli (activitatea generală), Anexa nr.4-Repartizara pe trimestre a indicatorilor 

economico-financiari, Anexa nr.5- Programul de investiţii, dotări şi sursele de 

finanţare şi Anexa nr.7-Situaţia datoriilor rezultate din împrumuturile contractate 

Menţionând că actuala propunere de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli a 

fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al R.A „ Aeroportul 

Transilvania Tîrgu Mureş” nr.8/22.10.2014, supunem spre dezbatere şi aprobare, 

proiectul de hotărâre alăturat. 

  

  

 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

 

DIRECTOR EXECUTIV  

                     Bartha Iosif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Monica Dohotariu, consilier 
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