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HOTĂRÂREA NR.122 

din 24 septembrie 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.18.067/18.09.2015 a Direcţiei Economice, precum şi 
avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere solicitarea din adresa nr.5540/2015, 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,  

                Cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.2032/2013 privind 
aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli,  întocmit  de către 
unii operatori economici, 

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, pe 
anul 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.18.068 /17.09.2015 

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, a fost aprobat iniţial prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.17/12.02.2015, fiind 

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. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul în curs, a suportat o rectificare, prin 

Hotărârea Consiliului judeţean Mureş nr.61/28.05.2015, când la activitatea de 

investiţii, în cadrul volumului, a fost redistribuită suma de 400mii lei, de la obiectivul 

„ multifuncţional de dezăpezire”, în vederea suplimentării sumei necesare 

achiziţionării a 2 „echipamente de de control securitate a urmelor de 

explozibil(EDT)”, pentru implementarea la termen a Regulamentului Uniunii 

Europene, în domeniu. 

Prin adresa nr.5540/2015, înregistrată la Consiliul judeţean Mureş sub nr.17766/2015 , 

R.A.” Aeroportul Transilvania îrgu Mureş” solicită o nouă rectificare, în sensul 

redistribuirii sumei de 420 mii lei, economii la reparaţii curente, către activitatea de 

investiţii, unde este necesară realizarea în regim de urgenţă a unor noi obiective, ca 

urmare a constatării de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR AP 

15/2014) a unor serii de neconformităţi în materie, impunându-se includerea în Lista 

de investiţii a următoarelor poziţii: 

1.Proiect tehnic RK suprafeţe de mişcare şi RESA- 90 mii lei 

2. Expertiza tehnică suprafeţe de mişcare şi RESA-90mii lei 

3. Studiu de fezabilitate RK suprafeţe de mişcare şi RESA-100 mii lei 

4 PT adaptare suprafeţe de mişcare şi elemente din banda pistei în conformitate cu 

cerinţele Reg.139/2014............................................60 mii lei 

5. Documentaţie tehnică de demolare clădire staţie meteo dezafectată şi anexe..10 

mii lei 

6. Mâneca de vânt...........................................................12 mii lei 

7. Determinare capacitate portantă şi pantele zonelor RESA........25 mii lei 

8. Reactualizare hărţi caroiate pentru situaţii de urgenţă pe raza de 8 km..18 mii lei 

9. Centrala termică.............................................................15 mii lei 

TOTAL...........................................................................420 mii lei 
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Prin rectificarea propusă, sursele de finanţare a investiţiilor vor creşte cu suma de 

420 mii lei, în timp ce sursele de finanţare a activităţii de exploatare, vor fi 

diminuate cu aceeaşi sumă. 

 

Având în vedere prezentarea de mai sus, supunem spre analiză şi aprobare proiectul 

de hotărâre alăturat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 PREŞEDINTE 

       Ciprian Dobre 

 

DIRECTOR EXECUTIV  

 Alin Mărginean 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Monica Dohotariu, consilier 
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