HOTĂRÂREA NR.148
din 26 octombrie 2017
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. „Parc Industrial Mureş”
S.A. pe anul 2017
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.22510/23.10.2017 a Direcţiei Economice, precum şi avizul
comisiilor de specialitate,
Având în vedere solicitarea din adresa nr.222/19.10./2017 a S.C. „Parc Industrial Mureş”
S.A. şi Hotărârea Consiliului de administraţie al Societăţii nr.9/23.10.2017,
Luând în considerare prevederile art.4 alin.(1), art.6 alin.(1) şi (3), precum şi 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 considerarea prevederilor art.43 alin.(1), coroborate cu cele ale art.98, referitoare la
procedura de urgenţă, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
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.I. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.32/30.03.2017 privind aprobarea Bugetului
de venituri şi cheltuieli al S.C.“Parc Industrial Mureş” S.A, pe anul 2017 se modifică 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.2 „Detalierea 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.
Art.II. Anexele 1 -2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.III. 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.IV. Se mandatează d-na Monica Dohotariu, în calitate de reprezentant al Consiliului
Judeţean Mureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C.„Parc Industrial Mureş” S.A., să
voteze în Adunarea Generală a Acţionarilor, bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii,
rectificat, conform articolelor 1-3 la prezenta hotărâre.
Art.V. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Mureş,
reprezentantului AGA şi S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A., care va răspunde de aducerea sa
la îndeplinire.
Art.VI. Pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş, al S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A. şi în
Monitorul Oficial al judeţului Mureş, se publică doar Anexa nr.1 „Bugetul de venituri şi
cheltuieli”, coloana Propuneri rectificare/Rectificat an curent (2017), în conformitate cu
prevederile Anexei nr.6, punctul I al Ordinului Ministrului Finanţelor nr.20/2016, cu
modificările ulterioare.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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Nr. 22510/23.10..2017
Dosar VI/D/2

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al S.C „Parc Industrial Mureş” S.A, pe anul 2017
Consiliul Judeţean Mureş este acţionar majoritar la S.C „Parc Industrial Mureş” S.A,
societate înfiinţată în anul 2003 cu scopul administrării infrastructurii Parcului
Industrial Mureş, obiectiv finanţat în cadrul Programului Phare 2001, Facilitatea
Suplimentară pentru Investiţii, componenta RO 0101.03, fiind asociat cu următoarele
consilii locale:Ungheni, Sînpaul, Iernut şi Luduş.
Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății, pe anul 2017 a fost aprobat de
acționarul majoritar, prin HCJ nr.32/30.03.2017 , elaborată în concordanță cu
prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.20/07.01.2016 privind
aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi
anexelor de fundamentare a acestuia.
Prin adresa nr.222/19.10.2017 înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.
22223/20.10.2017, Societatea solicită Consiliului Județean Mureș rectificarea
bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul în curs, conform documentației suport
atașate.
În sinteză, rectificările solicitate vizează o creștere a veniturilor prognozate până
la sfîrșitul anului, cu 23,74% față de nivelul estimat inițial.(1824 mii lei față de 1474
mii lei prognozați inițial). Veniturile cresc la activitatea de exploatare, în special
datorită încasării unor venituri din “ amenzi și penalități”, în sumă de 245 mii lei,
neestimate a fi realizate, la fundamentarea de la începutul anului .
În ceea ce privește costurile, acestea cresc doar cu 90 mii lei,(de la 1439 mii lei la
1529 mii lei), sumă repartizată la cheltuieli cu bunuri și servicii, în vederea realizării
unor studii de specialitate, pentru stabilirea zonelor din perimetrul SC Parc Industrial
Mureș SA, dar și din zona de extindere conform PUZ existent, pe care pot fi edificate
noi obiective, astfel încât acestea să nu deranjeze funcționarea echipamentelor CNS
de pe Aeroport.
Din Anexa nr 1- Bugetul activității generale, se constată că, în afara cheltuielilor
pentru studii, menționate mai sus, nu se propun influențe în celelelalte categorii de
costuri.
Urmare a creșterii mai accentuate a veniturilor față de creșterea costurilor ,
profitul prognozat pe anul 2017 se majorează de la 35 mii lei la 260 mii lei, de
asemenea se îmbunătățește indicatorul de performanță Cheltuieli la 1000 lei venituri
totale (rd.54), prin scădere de la 976 lei/1000lei venituri la 838lei/1000lei venituri.
Rectificarările de buget propuse afectează Anexa 1- Bugetul de venituri și
cheltuieli(Bugetul activității generale), precum și Anexa de Fundamentare nr.2-
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Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetul de venituri și
cheltuieli și repartizarea pe trimester a acestora”.
Față de argumentele prezentate mai sus, supunem spre dezbatere și aprobare
proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C
Parc Industrial Mureș S.A.

PREŞEDINTE

DIRECTOR EXECUTIV

Péter Ferenc

Alin Mărginean

Întocmit: Monica Dohotariu, consilier
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