HOTĂRÂREA NR.108
din 27 iulie 2017
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A „Aeroportul
Transilvania Tîrgu Mureş”, pe anul 2017
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr. 15659/21.07.2017 a Direcţiei Economice, precum
şi avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie a R.A „Aeroportul
Transilvania Tîrgu Mureş” nr.21/14.07.2017 privind propunerea de rectificare a
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Regiei, însoţită de Referatul de oportunitate
nr. 5350/13.07.2017, înaintate prin adresa nr. 5389/14.07.2017, înregistrată la
Consiliul Judeţean Mureş sub nr.15110/14.07.2017 şi adresa de completare nr.
5517/21.07.2017,
înregistrată
la
Consiliul
Judeţean
Mureş
sub
nr.15625/21.07.2017,
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 2017, 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.4 “ Programul de investiţii, dotări şi sursele de
finanţare”, se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr.2 care face parte din
prezenta hotărâre.
Art.2 Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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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 (2017), în conformitate cu prevederile Anexei nr.6, punctul I al Ordinului
Ministrului Finanţelor nr.20/2016.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma
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Nr. 15659/21.07.2017
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 2017
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al R.A “ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” a fost
aprobat prin HCJ nr.33/30.03.2017, 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.
Prin adresa nr.5389/14.07.2017, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub
nr.15110/14.07.2017 Regia transmite Hotărârea Consiliului de Administrație
nr.21/14.07.2017 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la activitatea de
investiții, precum și Referatul de oportunitate al Regiei nr.5350/13.07.2017 .(atașate în
copie prezentului proiect de hotărâre).
În Referatul de oportunitate, rectificarea Anexei nr.4 “ Programul de investiții, dotări și
sursele de finanțare” este motivată în primul rând prin necesitatea respectării
cerințelor impuse de către auditul de supraveghere al Autorității Aeronautice Civile
Române (A.A.C.R.) privind reconversia certificatului de aerodrom, raportat la cerințele
Regulamentului( UE) 139/2014.
Rectificarea reprezintă în principal, redistribuiri în cadrul volumului activității de
investiții, respectiv, suplimentări de sume, retragerea unui obiectiv din Listă,
concomitent cu includerea de noi obiective, majoritatea fiind bunuri de natura
domeniului public al unității administrative-teritoriale, după cum urmează:
1. Suplimentarea cu suma de 25 mii lei a obiectivului de investiții “Optimizare tablou
general de joasă tensiune din uzina electrică”, valoarea inițială de 123 mii lei fiind
insuficientă pentru acoperirea TVA-ului aferent.
2. Renunțarea la obiectivul “ Harta strategică de zgomot și Plan de măsuri”, în valoare
de 90 mii lei, respectiv, amânarea acestuia pentru anul următor, întrucât actuala
hartă de zgomot este în vigoare și în acest an.
3. Includerea obiectivului “ PT remiză PSI”, cu o valoare estimată de 98 mii lei.
( investiție prognozată inițial pentru 2018). Investiția este motivată de cerințele
Regulamentului UE 139/2014, precum și de conformarea la reglementările specificate în
documentele de aviație civilă , RACR-AD-SSI.
4. Includerea obiectivului “ Sistem control acces auto”, cu o valoare estimată de 7 mii
lei/lună(valoarea contractului 240mii lei, plătibil în 36luni).Obiectivul de investiții
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este legat de activitatea comercială a Regiei și urmează a fi finanțat din
profitul/excedentul acestei activități, în anul 2017 fiind cuprinsă valoarea aferentă
pentru o singură lună de trafic.(estimat luna decembrie)
În timp ce sursele de finanțare ale activității de investiții din bugetul județului rămân
constante, la nivelul sumei de 4127mii lei, pe total surse de finanțare a investițiilor se
propune o diminuare cu 5 mii lei(4142 mii lei față de 4147 mii lei), diferență provenită
din reducerea surselor proprii și anume, tariful de securitate.
Diminuarea surselor de finanțare totale ale activității de investiții, produce modificări și
în Anexa nr.1” Bugetul de venituri și cheltuieli”(bugetul activității generale).
Având în vedere argumentele prezentate mai sus, supunem spre dezbatere și aprobare
proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A
“Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”.

PREŞEDINTE

DIRECTOR EXECUTIV

Péter Ferenc

Alin Mărginean

Întocmit: Monica Dohotariu, consilier
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