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HOTĂRÂREA NR.194 

                                          din 21 decembrie 2016 

privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile 

interne/externe în valoare de 77.000.000 lei 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit.b) şi alin. (3) lit. b), ale art. 97, precum şi 

ale art. 115 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind 

datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. 

IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind 

constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei 

locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 

199/1997, 

Ţinând seama de prevederile art. 1166 şi următoarele din Legea nr.287/2009 privind 

Codul civil, referitoare la contracte, 

Luând act de Expunerea de motive nr.24.588/21.12.2016 a Direcţiei Economice la 

proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări 

rambursabile interne/externe în valoare de 77.000.000 lei, precum şi de avizul 

comisiilor de specialitate, 

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiei 

publice de interes judeţean, a cărei documentaţii tehnico-economice a fost aprobată 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 184/23.11.2016 privind aprobarea 

documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei  

"RK suprafeţe de mişcare şi RESA (inclusiv instalaţii aferente) – faza DALI", prevăzută în 

anexa la prezenta  

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă contractarea şi garantarea unei finanţări rambursabile 

interne/externe în valoare de 77.000.000 lei, cu o maturitate de 15 ani. 
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Art.2. Contractarea şi garantarea finanţării rambursabile prevăzute la art. 1 se face 

pentru realizarea investiţiei publice de interes judeţean prevăzută în anexa, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Din bugetul local al judeţului Mureş se asigură integral plata: 

a) serviciului anual al datoriei publice locale; 

b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivului de investiţie de interes 

local; 

c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art.1. 

Art.4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal 

de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a judeţului Mureş 

următoarele date: 

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice 

modificări şi/sau completări ale acesteia; 

b) valoarea finanţării rambursabile contractate şi garantate în valuta de contract; 

c) gradul de îndatorare a judeţului Mureş; 

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a 

perioadei de rambursare a finanţării rambursabile; 

e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări 

rambursabile; 

f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă. 

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru 

pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege. 

Art.5. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Preşedintele Consiliului 

Judeţean Mureş prin Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului judeţului, în 

termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş, Direcţiei Economice 

şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet 

www.cjmures.ro.  

 

 

PREŞEDINTE                                                                             Contrasemnează                                                               

Péter Ferenc                                                                                     SECRETAR 

                                                                                                                                                     Paul Cosma 
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Nr. 24.588/21.12.2016 

Dosar VI D/1 

              

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări 

rambursabile interne/externe în valoare de 77.000.000 lei 
 

Prin Hotărârea nr. 184 din 23 noiembrie 2016, Consiliul Judeţean Mureş a aprobat realizarea 

obiectivului de investiţie “RK suprafeţe de mişcare şi RESA (inclusiv instalaţii aferente) – 

faza DALI” în valoare totală de mii lei 77.452.884 lei (preţuri valabile la 11.07.2016, 1 euro = 

4,5157 lei). 

Prin anvergura sa, Reparația capitală are statutul unei investiții semnificative în 

infrastructura Aeroportului, dar totodată necesară în vederea asigurării funcționării acestuia 

în condiții optime de siguranță, respectiv pentru ducerea la îndeplinire de către operatorul 

aeroportuar a obligației de serviciu public încredințat prin HCJM nr. 161/2014 privind 

asigurarea condițiilor necesare îndeplinirii activităților specifice, de către R.A „Aeroportul 

Transilvania Tîrgu Mureș”. 

Un aspect deosebit de important, cu care se confruntă toate aeroporturile din România, este 

cel de conversie a certificatului național de aerodrom, într-un certificat European. 

Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș este în proces de conversie al certificatului de 

autorizare. Astfel trebuie să se conformeze tuturor cerințelor de siguranță și securitate 

aeronautică prevăzute în Regulamentul (UE) nr.139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014, 

de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în 

temeiul Regulamentului (CE) nr.216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului. 

Cerințele din Regulamentul (EU) 139/2014, sunt deosebit de severe în special cele aplicabile 

infrastructurii de aerodrom. Aceste cerințe transpuse la realitatea infrastructurii și a 

suprafețelor de mișcare de la Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș (capacitate portantă, 

integritate, planeitate,  pante longitudinale și mai cu seamă transversale), a instalațiilor de 

balizaj luminos aferente acestora și aferente dispozitivelor de apropiere, precum și a 

indicelui de portanță a pământului din imediata vecinătate a pistei de decolare aterizare 

(zona de siguranță), demonstrează o multitudine de neconformități cu diferite grade de 

severitate, care nerezolvate într-un termen rezonabil – aproximativ decembrie 2017, vor 

conduce la impunerea unor restricții de operare. 

Prin realizarea acestei investiţii s-ar elimina toate neconformitățile identificate și constatate 

de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română prin auditurile de cerificare și supraveghere 

efectuate la Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș. Analizând strategia de dezvoltare a 

infrastructurii, la nivel național, propusă prin Master Planul General de Transport (MPGT), 

finanțarea obiectivelor privind dezvoltarea/extinderea/modernizarea Aeroportului 

Transilvania Tîrgu Mureș, sunt incluse în perspectiva anilor 2022 -2024, aspect care întărește 
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necesitatea executării lucrărilor de reparații capitale cât mai urgent, ceea ce presupune 

identificarea surselor de finanțare și alocarea de urgență a fondurilor necesare. 

Judeţul Mureş a reuşit să atragă resurse financiare pentru anumite investiţii de interes 

public local, însă nu suficiente pentru responsabilităţile ce îi revin în perioada viitoare.  

Din analiza capacităţii de plată a instituţiei, a contractelor de credit în derulare, a 

constrângerilor contractuale existente, rezultă că Consiliul Judeţean Mureş poate asigura 

sumele necesare finanţării obiectivului de investiţie “RK suprafeţe de mişcare şi RESA doar 

prin contractarea unui credit bancar. 

În concluzie, propunem contractarea unei finanţări rambursabile în sumă de 77.000.000 lei 

cu o maturitate de 15 ani, garantat cu veniturile proprii, în conformitate cu prevederile OUG 

nr.64/2007 privind datoria publică şi a Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale. 

Selectarea instituţiei financiare cu care urmează să se încheie contractul de finanţare 

rambursabilă se va realiza cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016. privind achiziţiile 

publice. 

Contractul de finanţare rambursabilă se va semna numai după obţinerea avizului favorabil al 

Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, în conformitate cu prevederile Legii 

finanţelor publice locale nr. 273/2006. 

Luând în considerare cele prezentate anterior supunem analizei şi adoptării Consiliului 

Judeţean Mureş proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării şi garantării unei 

finanţări rambursabile interne/externe în valoare de 77.000.000 lei. 

 

  

 

 

 

PREŞEDINTE                                                           DIRECTOR EXECUTIV 
Péter Fernc                                                                Alin Mărginean  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Kádár Katalin 
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