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HOTĂRÂREA NR.61 

din 28 mai 2015  

privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A „ Aeroportul 
Transilvania Tîrgu Mureş”, pe anul 2015 

    

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.9864/21.05.2015 a Direcţiei Economice, precum şi 
avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere solicitarea din adresa nr.2804/2015, completată cu adresa 
nr.3043/2015, a   R.A. Aeroportul  „Transilvania” Tîrgu Mureş, 

Luând în considerare prevederile art.6  alin.(1) şi (3) din Ordonanţa 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 Judeţean  nr.17/12 februarie 2015, 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 de fundamentare  nr.5 „ Programul de investiţii, dotări şi sursele de 
finanţare”, se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr.2 la prezenta hotărâre 

Art.2.  Anexele 1 şi 2  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. 

Art.4. Pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş şi al R.A  Aeroportul „ Transilvania” Tîrgu 
Mureş,  se publică doar Anexa nr.1 „ Bugetul de venituri şi cheltuieli”, coloana Propuneri 
rectificare/Rectificat 2015, în conformitate cu prevederile Anexei nr.13, punctul I al 
Ordinului   Ministrului Finanţelor nr.2032/2013.       

                                                                                                        

                                                                                       

PREŞEDINTE                                    Contrasemnează 
Ciprian Dobre                               SECRETAR 

                             Paul Cosma 

                                  

                       

 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
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Nr. 9.864/21.05.2015  

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 2015 

 

 

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

anul 2015,  aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 17/12.02.2015, 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. 2804/2015, completată cu adresa nr.3043/2015, Regia  solicită 

rectificarea bugetului , prin aducerea unor modificări la activitatea de investiţii. 

Astfel, prin bugetul iniţial, Aeroportul a avut aprobat în Anexa de fundamentare nr.5 –

„Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare”, suma de 900 mii lei din tarif 

de securitate, repartizată a fi cheltuită pentru achiziţionare 2 buc. „echipament de 

control de securitate a urmelor de explozibil(EDT), în valoare totală de 800 mii lei şi 

„PT sistem TVCI pentru supraveghere gard perimetral”, în valoare de 100 mii lei. 

Regia doreşte să demareze procedura de achiziţie pentru ambele echipamente de 

securitate, în vederea încadrării în termenul impus prin Regulamentul Uniunii 

Europene nr.185/2010, consolidat  de Decizia Comisiei Europene nr.774/2010, astfel 

încât  implementarea aparatelor pe fluxurile de control de Securitate, să fie finalizată 

până la 15 septembrie 2015. 

Întrucât la momentul declanşării formalităţilor de achiziţie Aeroportul trebuie să 

dovedească existenţa fondului de finanţare, în prezent, din tariful de securitate nu 

 s-ar putea cumpăra decât un singur echipament din cele 2 propuse, deoarece gradul 

de colectare al tarifului special este de circa 50%, respectiv 464 524lei. 

În aceste condiţii, pentru a putea achiziţiona ambele echipamente, regia solicită 

nominalizarea şi finanţarea unui echipament din bugetul judeţului, în Anexa de 

fundamentare nr.5, la Cap.2 „Investiţii noi”, pct.b)”Pentru bunurile de natura 

domeniului public al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale”, cu alocarea 

sumei de 400 mii lei, prin diminuarea  sumei de 1700 mii lei, la 1300 mii lei, de la 

obiectivul  „Multifuncţional de deszăpezire”. 
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Având în vedere că asigurarea serviciilor de siguranţă şi securitate pe Aeroport sunt 

strâns legate de îndeplinirea obligaţiei de serviciu public al acestuia, fiind parte 

componentă a activităţilor Serviciului de Interes Economic General(S.I.E.G), 

propunem acceptarea solicitării de rectificare a bugetului prin înlocuirea sursei de 

finanţare a unui –„echipament de control de securitate a urmelor de explozibil(EDT)”,  

din „tarif de securitate” în „alocaţii bugetare”, prin redistribuirea sumei de la 

obiectivul de investiţii mai sus menţionat. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 PREŞEDINTE 

       Ciprian Dobre 

 

DIRECTOR EXECUTIV  

 Alin Mărginean 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Monica Dohotariu, consilier 
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