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 HOTĂRÂREA NR.155 

din 26 noiembrie 2015  

 

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

    

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr22.420.20.11.2015 a Direcţiei Economice, precum 
şi avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere solicitarea din adresa nr.6834./17.11.2015 a R.A „Aeroportul  
Transilvania Tîrgu Mureş”, 

Luând în considerare prevederile art.6  alin.(1) şi (3) din OG 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, precum şi prevederile art.49 din 

Legea nr.186/2014 a bugetului de stat pentru anul 2015,  

Cu respectarea  Ordinului  Ministrului Finanţelor nr.2032/2013 privind aprobarea 

formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi anexelor de 

fundamentare a acestuia, 

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. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A „ Aeroportul Transilvania 
Tîrgu Mureş”, pe anul 2015 , rectificat, conform următoarelor anexe:  

(1) Anexa nr.1”Bugetul de venituri şi cheltuieli” (bugetul activităţii generale)  

(2) Anexa de fundamentare nr.2 „ Detalierea indicatorilor economico-financiari  
prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli” 

(3) Anexa de fundamentare  nr.3 „ Gradul de realizare a veniturilor totale” 

(4) Anexa de fundamentare nr.4 ”Repartizarea pe trimestre a indicatorilor 
economico-financiari” 

(5) Anexa de fundamentare nr.5 „ Programul de investiţii, dotări şi sursele de 
finanţare”  

(6) Anexa de fundamentare nr.6 „ Programul de reducere a plăţilor restante, cu 
prezentarea surselor” 

(7) Anexa de fundamentare nr.7 „ Situaţia datoriilor rezultate din împrumuturile 
contractate” 
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(8) Anexa de fundamentare nr.8 „ Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de 
reducere a plăţilor restante” 

 Art.2.  Anexele 1 -8  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. În cazul în care, în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale 
veniturilor        totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporţional cu 
gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă 
aprobaţi. 

 Art.4. 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.5. 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/prevederi anul 2015”, în conformitate cu prevederile Anexei 
nr.13 , punctul I al Ordinului Ministrului Finanţelor 2032/2013. 

 

                                                                                                

PREȘEDINTE            Contrasemnează 

Ciprian Dobre            SECRETAR 

                     Paul Cosma  
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Nr.22.420 /20.11.2015  

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 2 rectificări, prin Hotărârile 

Consiliului judeţean Mureş nr.61/28.05.2015 şi 122/24.09.2015.  

    Prin adresa nr.6834/17.11.2015, înregistrată la Consiliul judeţean Mureş sub 

nr.22420/18.11.2015 , R.A.” Aeroportul Transilvania îrgu Mureş” solicită o nouă 

rectificare, cu reîntregirea bugetului aprobat iniţial la activitatea curentă (Venituri 

totale fără investiţii), la valoarea de 14.208 mii lei, respectiv suplimentarea cu suma de 

420 mii lei, sumă transferată la rectificarea anterioară spre activitatea de investiţii. 

Tot la  activitatea curentă, la capitolul reparaţii se renunţă la suma de 80.000lei, 

redistribuită  la alte elemente ale secţiunii. 

La activitatea de investiţii(Anexa nr.5 la proictul de hotărâre) se propune renunţarea la 

unele obiective de investiţii, concomitent cu înscrierea altora noi, respectiv, 

suplimentarea sau diminuarea  de sume la unele poziţii  rămase în Listă, toate 

constituind bunuri de natura domeniului public al unităţii administrativ teritoriale. 

În mod concret, se solicită: 

-   1. renunţarea la obiectivul de investiţii „ Proiect tehnic şi detalii de execuţie 

reparaţii capitale suprafeţe de mişcare, inclusiv instalaţiile aferente”, în sumă de  

140 mii lei cu TVA, ca urmare a unor neconformităţi ale datelor cuprinse în tema de 

proiectare, cu prevederile Reg(CE) 139/2014.În adresa nr.6834/2015(ataşată în copie), 

regia informează că la auditul efectuat  de către Comisia de audit a Autorităţii 

Aeronautice Civile Române(AACR), s-au constatat următoarele neconformităţi: starea 

de degradare a suprafeţelor de mişcare, planeitatea acestora şi starea suprafeţelor 

RESA(Runway End Safety Area). 

                           Toate aceste aspecte urmează a fi remediate fiind  cuprinse la obiectivul „ Proiect 

tehnic Rk suprafeţe de mişcare şi RESA”; 
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2.Reîntregirea sumei de 1700 mii lei, în vederea achiziţionării unui „multifuncţional 

de deszăpezire”, sens în care este nevoie de suplimentarea fondurilor cu 400mii lei, 

sumă care a fost redistribuită la alte obiective, la rectificarea din luna mai 2015(HCJ 

nr.61/28.05.2015); 

    3.Renunţarea   la obiectivul „Accesorii deszăpezire pentru tractor Farmtrac”, în 

valoare de 250 mii lei. 

   4. Adăugarea de noi obiective de investiţii şi anume: 

- Reactualizare documentaţie de obstacolare pentru pista de 2000x45m, pe raza de 45 

km……………………………………………………………………….167 mii lei 

- Echipament de curăţat cu apă sub presiune……………………..20 mii lei 

 5. Suplimentarea de sume la obiective de investiţii la care fondurile alocate sunt 

insuficiente şi anume: 

- Reactualizare hărţi caroiate pentru situaţii de urgenţă, 

pe raza de 8 km………………………………………………………+ 16mii lei(buget 34mii lei) 

- Centrala termică…………………………………………  .+8mii lei(buget 23mii lei) 

- Mâneca de vânt……………………………………………….+13mii lei(buget 25mii lei) 

În concluzie, Bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A „ Aeroportul Transilvania Tîrgu 

Mureş”, comparativ cu bugetul rectificat anterior prin HCJ nr.122/24.09.2015, urmează 

să suporte o rectificare pozitivă , cu suma de 420 mii la Activitatea curentă, respectiv 

45 mii lei la activitatea de Investiţii,  sume care ar urma să fie acoperite prin transfer 

din bugetul judeţului. 

Menţionăm că actuala propunere de rectificare a bugetului regiei a fost aprobată de 

Consiliul de Administraţie, în şedinţa din luna octombrie a anului curent.(Hotărârea CA 

nr.18/22.10.2015). 

Având în vedere argumentaţia prezentată mai sus, supunem spre dezbatere şi aprobare 

proiectul de hotărâre alăturat. 

   

 PREŞEDINTE 

       Ciprian Dobre 

 DIRECTOR EXECUTIV  

 Alin Mărginean 

 

  

 

 

 

 

Întocmit: Monica Dohotariu, consilier 
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