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         HOTĂRÂREA NR. 157 

              din 27 octombrie 2016 

        privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A  
      „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, pe anul 2016 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.20440/27.10.2016 a Direcţiei Economice, precum şi 
avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere solicitarea R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş” de rectificare a 
bugetului de venituri şi cheltuieli şi Referatul de oportunitate,  transmise prin e-mail şi 
înregistrate la Consiliul Judeţean Mureş sub nr.20288/25.10.2016 şi 20337/26.10.2016,  

Luând în considerare prevederile art.6  alin.(1) şi (3), precum şi cele ale art.10 alin.(2), 
lit.f)   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 
modificările şi completările ulterioare,  

Cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.20/07.01.2016 
privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a 
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. Bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, pe 
anul 2016, se rectifică după cum urmează: 

 (1)Anexa de fundamentare nr.4 „Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare”, 
se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2.  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.3. În conformitate cu prevederile Anexei nr.6, punctul I al Ordinului Ministrului 
Finanţelor nr.20/2016, Anexa nu se publică pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş,  al R.A  
„Aeroportul  Transilvania Tîrgu Mureş” şi nici în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

        

VICEPREŞEDINTE                        Contrasemnează 

Alexandru Cîmpeanu                                  SECRETAR 

                                           Paul Cosma  

                                                                                      

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
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Nr.20.440 /27.X.016  

Dosar VI/D/2 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli 

al R.A „ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, pe anul 2016 

 

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

anul 2016, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.8/28.01.2016, fiind 

elaborat în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice 

nr.20/07.01.2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi 

cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia.  

Bugetul a fost rectificat în baza HCJM nr.120/25.08.2016  la Anexa de Fundamentare  

nr.4 „ Programul de   investiţii, dotări şi sursele de finanţare”, prin renunţarea la unele 

obiective de investiţii,modificarea sumelor alocate unor obiective şi înscrierea de noi 

obiective, prin redistribuirea sumelor de la poziţiile diminuate sau retrase. 

Prin HCJM nr.134/29.09.2016 bugetul a fost rectificat de asemenea,  la activitatea de 

investiţii , respectiv, la obiectivul „ „Efectuarea de măsurători topografice, de 

obstacolare şi set de date de aerodrom, conform REG(UE) 139/2014)”, în vederea 

achiziţionării acestuia pe 3 loturi distincte şi cuprinderea sursei din fonduri europene, în 

valoare de 191 mii lei. 

Aeroportul solicită o nouă rectificare de buget motivată în primul rând de cerinţele 

impuse de către auditul de supraveghere al Autorităţii Aeronautice Civile 

Române(A.A.C.R.) privind reconversia certificatului de aerodrom, raportat la cerinţele 

Regulamentului (UE) 139/2014. Prin  adresa e-mail înregistrată la Consiliul Judeţean 

Mureş sub nr.20337/26.10.2016, RA Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş transmite 

Referatul de oportunitate (nr.5568/2016), pentru rectificare BVC 2016 ce vizează 

activitatea de investiţii şi reparaţii. 

A. La activitatea de investiţii, rectificarea propusă se referă la redistribuiri în cadrul 

volumului, adică retrageri sau diminuări sume la unele obiective, concomitent cu 

suplimentări de sume la altele şi înscrieri de noi obiective, de natura domeniului public 

al judeţului, după cum urmează: 

1. Redenumirea şi suplimentarea sumei la obiectivul de investiţie „ Efectuarea de 

măsurători topografice, de obstacolare şi set de date de aerodrom, conform 

Reg(UE) 139/2014”, în valoare de 296 mii lei- în Referatul Regiei se motivează 

necesitatea redenumirii acestuia (pentru unificarea celor 3 loturi), în „ Efectuarea 

de măsurători topografice, de obstacolare şi set de date de aerodrom, conform 

Reg(UE)139/2014(Lot I+LotII+LotIII)”şi majorarea sumei la 335 mii lei.(poz.1 din 

Referatul de oportunitate ataşat proiectului de hotărâre) 
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2. Diminuarea sumei la obiectivul de investiţii „Optimizare tablou general de joasă 

tensiune din uzina electrică”, în valoare de 300.000lei – solicitare diminuare cu  

suma de 152.000lei, urmare a economiei realizate în procedura de achiziţie şi 

realocarea acesteia spre alte obiective.(motivaţie la poz.2 din Referatul de 

oportunitate).  

3. Retragerea de pe lista de investiţii a următoarelor obiective: 

3.1 „ Elaborare documentaţie de lucrări necesare în vederea conversiei certificatului de 

aerodrom”, în valoare de 100 mii lei(motivaţie la poz.3 din Referatul de oportunitate al 

Regiei); 

3.2-„ Elaborare plan de acţiune privind gestionarea şi reducerea zgomotului pentru 

Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, în valoare de 15.000lei(motivaţie la poz.4 din 

Referatul de oportunitate al Regiei); 

3.3 „ Elaborare documentaţie pentru autorizaţie de incendiu”, în valoare de 

35.000lei;(motivaţie la poz.5 din Referatul de oportunitate al Regiei); 

4. Includerea de noi obiective pe Lista de investiţii şi anume: 

4.1 „ Set echipamente reparaţii pistă”, la valoarea de 18 mii lei, sumă rezultată din 

redistribuire(motivaţie la poz. 6 din Referatul de oportunitate al Regiei); 

4.2 „Componente sistem control acces auto”, la valoarea de 120.000 lei, sumă rezultată 

din redistribuire;( motivaţie la poz.7 din Referatul de oportunitate al Regiei); 

4.3 „ Ambulift pentru persoane cu mobilitate redusă”, cu o valoare de 117 mii lei, sumă 

rezultată din redistribuire.(motivaţie la pct.8 din Referatul de oportunitate al Regiei);  

  Faţă de modificările de mai sus, Anexa 4 a bugetului  –„Programul de investiţii, dotări 

şi sursele de finanţare” se modifică şi se înlocuieşte cu o nouă anexă, conform 

proiectului de hotărâre. 

B. În ceea ce priveşte activitatea  de reparaţii curente a anului 2016, se propune 

modificarea programului astfel: 

1. Diminuarea valorii obiectivului „ Reparaţii curente la suprafeţele de mişcare” , de la 

valoarea de 1000 mii lei la 600mii lei şi redistribuirea sumei de 400 mii lei la alte 

obiective.(motivaţie la poz.B.1 din Referatul de oportunitate al Regiei, ataşat 

proiectului de hotărâre) 

2. Includerea  de noi obiective în Programul de reparaţii , astfel: 

1.1 „Reparaţii şi mentenanţă echipamente aeroportuare, la valoarea de 200mii lei, 

cu fonduri din redistribuire.(motivaţie la poz.B.2 din Referatul de oportunitate al 

Regiei) 

1.2   „ Reparaţii canal termic-etapa I”, la valoarea de 200 mii lei, cu fonduri din 

redistribuire.( motivaţie la poz.B.3 din Referatul de oportunitate al Regiei) 

Întrucât Programul de reparaţii rămâne  la valoarea totală de 1000mii lei, modificările 

având loc doar în cadrul volumului, ţinând cont de faptul că reparaţiile curente fac 

parte din activitatea operaţională a Regiei, nu se produc modificări în Anexa 1-Bugetul 

activităţii generale al Regiei.  
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Având în vedere motivaţia prezentată mai sus, ţinând cont de faptul că rectificarea de 

buget a fost aprobată de Consiliul de administraţie al regiei, prin Hotărârea CA 

nr.19/24.10.2016,  supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul  de hotărâre privind 

„rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A „ Aeroportul Transilvania Tîrgu 

Mureş, pe anul 2016”.  

 

 

 

 

 

   

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

           DIRECTOR EXECUTIV  

                                     Alin Mărginean 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Monica Dohotariu, consilier 
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