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   HOTĂRÂREA NR.174 

                                 din 23 noiembrie 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. 22346/23.11.2016 a Direcţiei Economice, precum şi 

avizul comisiilor de specialitate,  

   Având în vedere adresa R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş” înregistrată la 

Consiliul Judeţean Mureş sub nr.22095/18.11.2016 prin care se transmite Hotărârea 

Consiliului de Administraţie nr.22/18.11.2016 de rectificare a bugetului de venituri şi 

cheltuieli şi Referatul de oportunitate înregistrat la Aeroport sub nr.6253/17.11.2016,  

   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 conformitate cu prevederile art.43, alin.(1) coroborate cu cele ale art.98 referitoare 

la procedura de urgenţă, din Legea administraţiei publice locale  nr.215/2001, precum 

şi cu prevederile art.55 alin.(1) şi (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Judeţean Mureş aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.87/2012, 

   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 nr.1 „Bugetul de venituri şi cheltuieli” se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa 

nr.1 la prezenta hotărâre. 

 (2) Anexa de fundamentare nr.2 „ etalierea indicatorilor economico-financiari 

prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora”, 

se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr.2 la prezenta hotărâre. 

(3 )Anexa de fundamentare nr.4 „Programul de investiţii, dotări şi sursele de 

finanţare”, se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr.3 la  prezenta hotărâre.  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
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Art.2. Anexele 1-3 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, al R.A  „ Aeroportul Transilvania Tîrgu 

Mureş” şi în Monitorul Oficial al judeţului Mureş, se publică doar Anexa nr.1 „Bugetul 

de venituri şi cheltuieli”, coloana propuneri/prevederi rectificare an curent (2016), în 

conformitate cu prevederile Anexei nr.6, punctul I al Ordinului Ministrului Finanţelor 

nr.20/2016.  

                                                              

 

                               

             PREŞEDINTE                                                                              Contrasemnează                                                          

                 Péter Ferenc                                                                                      SECRETAR 

                                                                                                                              Paul Cosma 
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Nr.22346/23.11.2016  

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 până în prezent de trei ori, în baza HCJM nr.120/25.08.2016, 

HCJM 134/29.09.2016 şi HCJM 157/27.10.2016, 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. 

Aeroportul solicită o nouă rectificare de buget ce vizează activitatea curentă şi 

activitatea de investiţii, prin redistribuiri în cadrul volumului. 

1.În cadrul activităţii curente se propun modificări ale cheltuielilor de exploatare, în 

funcţie de nivelul previzionat până la sfârşitul anului, respectiv o reducere cu 15mii lei, 

concomitent cu majorarea cu aceeaşi sumă a cheltuielilor financiare. Rectificarea 

activităţii curente afectează Anexa 1 –„ Bugetul de venituri şi cheltuieli”(Bugetul 

activităţii generale) şi Anexa de fundamentare  nr.2- „ Detalierea  indicatorilor 

economico –financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe 

trimestre a acestora” 

La activitatea curentă se înscrie şi activitatea de reparaţii,care suportă modificări 

doar în cadrul volumului, propunându-se :  

- diminuarea sumei la „Reparaţii curente la suprafeţele de mişcare”, cu 175 mii lei, 

de la 600mii lei la 425mii lei; 

- retragerea de pe lista de reparaţii  a obiectivului „ Reparaţii şi mentenanţă 

echipamente aeroportuare”, cu valoarea de 200mii lei; 

- includerea pe lista de reparaţii a obiectivului „ Recolmatare rosturi pista de 

aterizare decolare”, cu valoarea de 375.000lei; Motivaţia modificărilor este 

prezentată în Referatul de oportunitate al Regiei, ataşat proiectului de hotărâre. 
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2.În ceea ce priveşte activitatea de investiţii,(Anexa de fundamentare nr.4) în 

Referatul de oportunitate al Regiei(nr.6253/17.11.2016) rectificarea este motivată din 

nou 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. De asemenea, se susţine că se 

impune alocarea de fonduri la nivelul necesităţilor dictate de piaţa liberă, sens în care 

se propune: 

2.1 Suplimentarea sumei la obiectivul de investiţie „ Upgrade PT balizaj la cat II OACI 

CR Alfa, platforma 2 şi iluminat platforma”, cu 20.000lei faţă de nivelul actual de  

19.000le. Suplimentarea este motivată în Referatul de oportunitate al Regiei  de faptul 

că ofertele eligibile depuse depăşesc fondurile alocate,suma totală necesară fiind de 

39.000 lei cu TVA. Suma urmează să fie suportată din economiile realizate la alt 

obiectiv de investiţie, respectiv „ Documentaţia de avizare pentru lucrări de 

investiţii(DALI) şi Proiect tehnic RK suprafeţe de mişcare şi RESA(inclusiv instalaţiile 

aferente)” 

2.2. Diminuarea sumei la obiectivul de investiţii „ Documentaţia de avizare pentru 

lucrări de investiţii(DALI) şi Proiect tehnic RK suprafeţe de mişcare şi RESA(inclusiv 

instalaţiile aferente)”, de la 140.000lei la 120.000lei, respectiv cu suma de 20.000lei, 

ca urmare a economiilor realizate. Suma se redistribuie la obiectivul de investiţie 

menţionat la poz.2.1-„ Upgrade PT balizaj la cat II OACI CR Alfa, platforma 2 şi 

iluminat platforma”. 

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.22/18.11.2016, transmisă cu adresa nr.6274/18.11 şi înregistrată la Consiliul 

Judeţean Mureş sub nr.22095/18.11.2016, 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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