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HOTĂRÂREA NR.88 

  din 30 august 2018 

privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. „Aeroportul 

Transilvania Tîrgu Mureș”, pe anul 2018 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr. 15794/24.07.2018 a Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu, Servicii Publice și 

Guvernanță  Corporativă din cadrul Direcției Economice, raportul Serviciului Juridic, 

precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere solicitarea din adresa nr.5007/23.07.2018 a R.A. ”Aeroportul Transilvania 

Tîrgu Mureș”, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr. 15720/23.07.2018 și 

Hotărârea Consiliului de Administrație al regiei nr.23/19.07.2018, 

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.3145/05.12.2017 

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.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.16/15.02.2018 privind aprobarea Bugetului 

de venituri și cheltuieli al R.A. “Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, pe anul 2018, se 

modifică după cum urmează: 

1. Anexa nr.1 ”Bugetul de venituri și cheltuieli (bugetul activității generale)” se 

modifică și se înlocuiește cu Anexa nr.1 la prezenta hotarare; 

2. Anexa de fundamentare nr.4 „ Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare”, 

se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr.2 la prezenta hotarare; 

Art.II. Anexele  1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș 

și R.A. “Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, care va răspunde de aducerea sa la 

îndeplinire. 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
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Art.IV. În conformitate cu prevederile Anexei nr.6, punctul I al Ordinului Ministrului 

Finanţelor Publice nr.3145/2017, 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 și cheltuieli”, coloana propuneri/prevederi 

rectificare. 

                                                                                                                       

               PREŞEDINTE                                                                                          Contrasemnează                                                              

               Péter Ferenc                                                                                                   SECRETAR 

                                                                                                                                   Paul Cosma 
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Nr. 15794/24.07.2018 

        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 2018 

 

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al R.A “Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” pe anul 2018 

a fost aprobat prin HCJ nr.16/15.02.2018, fiind elaborat în conformitate cu prevederile 

Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului şi 

structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a 

acestuia.  

Prin adresa nr.5007/23.07.2018,înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.  

15720/23.07.2018, Regia transmite Hotărârea Consiliului de Administrație nr.23/19.07.2018 

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la activitatea de investiții, precum și 

referatul de oportunitate al Regiei nr.4944/18.07.2018 

Pe lângă reașezări de sume pe obiectivele de investitii  existente, regia propune includerea 

pe lista de investiții a unor obiective noi (echipamente, lucrări ) și anume:  

  -“ Mașină de intervenție” cu valoarea de 90 mii lei, necesară asigurării intervenției operative 

a personalului de mentenanță la sisteme de balizaj din incinta aeroportului și în exteriorul 

acestora; 

- “ Sistem de climatizare” cu valoarea de 18 mii lei , pentru înlocuirea instalației existente, în 

vederea asigurării unui microclimat corespunzător, pentru buna funcționare a noilor 

echipamente din dotarea uzinei electrice. 

- “ Laser pentru îndepărtat păsări” , cu valoare de 5 mii lei, în vederea reducerii riscurilor 

prezentat de păsări pentru siguranța zborurilor. 

“ UPS pentru sistemul de check-in cu valoarea de 35 mii lei”, senifică achiziționarea unei 

surse de tensiune deîntreruptibilă, dimensionată corespunzător satisfacerii nevoilor 

consumatorilor -7 birouri check-in; 

- “ Achiziție Lot I Sistem de acces parcare” , cu valoarea de 200 mii lei, din surse proprii, din 

care, în anul 2018 se prevede suma de 23 mii lei. 

- Față de argumentele prezentate mai sus, supun dezbaterii și aprobării proiectul de 

hotărâre alăturat. 

 

 

PRESEDINTE 

Peter Ferenc  
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     Nr. 15795/24.07.2018 

        Dosar VI/D/2 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A 

„ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, pe anul 2018 

 Bugetul de Venituri și Cheltuieli al R.A “Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” pe anul 2018 a 

fost aprobat prin HCJ nr.16/15.02.2018, fiind elaborat în conformitate cu prevederile 

Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului şi 

structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a 

acestuia.  

 Prin adresa nr5007/23.07.2018. ,înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr. 

15720/23.07.2018, Regia transmite Hotărârea Consiliului de Administrație nr.23/19.07.2018 

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la activitatea de investiții, precum și 

referatul de oportunitate al Regiei nr.4944/18.07.2018.(atașate în copie prezentului 

proiect de hotărâre). 

 În Referatul de oportunitate, propunerile de rectificare ale activității de investiții pe anul 

în curs, semnifică următoarele: 

A. Modificări care creează economii de fonduri 

A.1 Reașezări de sume pe obiectivele existente, determinate de considerente de ordin 

tehnic/legislativ în domeniul achizițiilor publice. Astfel, conform legislației, au fost separate 

activitățile de realizare a studiilor de fezabilitate, de etapa proiectului tehnic,  modificându-

se titlul investițiilor prin eliminarea sintagmei “proiect tehnic”  și diminuarea 

corespunzătoare a prevederilor bugetare , pentru cinci  obiective de investiții:  

- „Reactualizare SF+PT remiza PSI” devine „ Reactualizare SF remiza PSI” cu diminuarea 

sumei de la 98 mii lei la 58 mii lei. 

- “Dali +PT și detalii de execuție extindere copertină cu legătură la terminal sosiri 

internaționale” devine “ DALI  extindere și copertină cu legătură la terminal sosiri 

internaționale”, cu diminuarea sumei bugetare prevăzute de la 135 mii la 75 mii lei. 

- ” SF și PT drum perimetral tehnologic perimetral ”  devine ” SF drum perimetral 

tehnologic perimetral ” cu diminuarea sumei bugetare prevăzute de la 100 mii lei la 58 

mii lei. 

- “SF și PT amenajare flux cargo” devine “SF  amenajare flux cargo” cu diminuarea sumei 

bugetare prevăzute de la 160 mii lei la 60 mii lei. 

- “ SF și PT sistem TVCI pentru supraveghere gard perimetral” devine “ SF sistem TVCI 

pentru supraveghere gard perimetral” cu diminuarea sumei bugetare prevăzute de la 160 

mii lei la 60 mii lei.(investiție nouă suportată din tariful de securitate) 

  A.2. Diminuarea unor prevederi bugetare pentru obiective la care s-a finalizat procedura 

de achiziție cu economii de fonduri față de prevederile inițiale: 

- “ Realizare studii de prefazabilitate și fezabilitate pentru modernizarea aeroportului și 

includerea și a obiectivelor din Master Plan General de Transport”, diminuare prevederi 

bugetare de la 650 mii lei la 547 mii lei (economie 103 mii lei)  
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- „ Reactualizare DALI+PT și indicatori tehnico-economici pentru lucrări de reabilitare la 

CT1”, ”, diminuare prevederi bugetare de la 35 mii lei la 34 mii lei (economie 1 mii lei)  

- „ Echipament multifuncțional de deszăpezire și degivrare PDA” , diminuare prevederi 

bugetare de la 2700 mii lei la 2183 mii lei( economii 517 mii lei) 

 B. Modificări care determină majorări de fonduri sau alocări noi 

B.1. Majorări de fonduri la imobilizări corporale: 

- “ Reconfigurare echipament degivrare aeronave “ redenumire în “Expertiză și Reconfigurare 

echipament degivrare aeronave” și majorare valoare investiție , de la 274 mii lei la 291 mii 

lei( 17 mii lei în plus) , urmare a includerii operațiunii de expertizare a degivrorului, în 

scopul identificării tuturor problemelor de natură tehnică și alegerea soluției optime de 

remediere. 

- “ Ambulift –autospecială pentru transportul și îmbarcarea /debarcarea pasagerilor cu 

dizabilități și a celor cu mobilitate redusă” se majorează prevederea bugetară de la 380 mii 

lei prevăzuți inițial, la 1150 mii lei (770 mii lei în plus), urmare a necesității includerii în 

achiziție a unui echipament configurat pe șasiu special, pentru transportul  persoanelor  

aflate pe targa medicală. 

 B.2 Includerea pe Lista de investiții a unor obiective noi (echipamente, lucrări ) 

  -“ Mașină de intervenție” cu valoarea de 90 mii lei, necesară asigurării intervenției operative 

a personalului de mentenanță la sisteme de balizaj din incinta aeroportului și în exteriorul 

acestora; 

- “ Sistem de climatizare” cu valoarea de 18 mii lei , pentru înlocuirea instalației existente, în 

vederea asigurării unui microclimat corespunzător, pentru buna funcționare a noilor 

echipamente din dotarea uzinei electrice. 

- “ Laser pentru îndepărtat păsări” , cu valoare de 5 mii lei, în vederea reducerii riscurilor 

prezentat de păsări pentru siguranța zborurilor. 

“ UPS pentru sistemul de check-in cu valoarea de 35 mii lei”, specifică achiziționarea unei 

surse de tensiune neîntreruptibilă, dimensionată corespunzător satisfacerii nevoilor 

consumatorilor -7 birouri check-in 

- “ Includerea pe lista de investiții a obiectivului “ Achiziție Lot I Sistem de acces parcare” , cu 

valoarea de 200 mii lei, din surse proprii, din care, în anul 2018 se prevede suma de 23 mii 

lei. 

   Investiția are ca scop,îmbunătățirea activității de control acces în parcarea Regiei, în 

vederea  creșterii veniturilor  din surse proprii, activitatea fiind încadrată ca fiind una 

comercială. 

                                              DIRECTOR EXECUTIV 

                                                  Alin Mărginean 

  

 

 Întocmit: Monica Dohotariu, consilier 
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RAPORT 

privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A „ Aeroportul 
Transilvania Tîrgu Mureș”, pe anul 2018 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

expunerea de motive nr.15794/24.07.2018 şi raportul de specialitate al Direcției 

Economice,  

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din  Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.172/23.11.2017, 

am procedat la întocmirea prezentului raport, prin care precizăm următoarele: 

Bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A „ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” pe anul 

2018 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.16/15.02.2018.  

Rectificarea a fost propusă prin Hotărârea Consiliului de Administrație 

nr.23/19.07.2018. 

Conform prevederilor art.10 alin.(2) din O.G. 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 și completările ulterioare, 

operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, 

conform prevederilor art.4 din actul normativ, atunci când din motive temeinic 

justificate sunt necesare modificări ale nivelului unor indicatori economico-financiari 

aprobaţi, în situațiile menționate la literele ”a” – ”f” din același text de lege. 

De asemenea, potrivit prevederilor art. 10 alin.(4), în situațiile de la lit.”f” ale 

alin.(2) din O.G. nr.26/2013, rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli se aprobă 

până la finele exerciţiului financiar al anului curent, respectiv prin hotărâre de 

consiliu județean. 

R.A „ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” a prezentat în vederea aprobării, bugetul 

de venituri şi cheltuieli însoţit de anexele de fundamentare, întocmite în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Conform prevederilor art.6 alin.(3) din O.G. nr.26/2013, Consiliul Județean Mureș, 

are obligația ca ”… în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor 

bugetelor de venituri şi cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare, să elaboreze şi să transmită în vederea avizării documentaţia necesară 

aprobării acestora sau să le aprobe, după caz”. 

 

   Nr. 15798/24.07.2018 

   Dosar nr. VI/D/1 
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Conform Raportului de specialitate anexat proiectului de hotărâre, rectificarea 

propusă a Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A „ Aeroportul Transilvania Tîrgu 

Mureș”, pe anul 2018, are în vedere activitățile de investiții, și implică reașezarea de 

sume pe obiectivele existente, diminuarea unor prevederi bugetare pentru obiective 

la care s-a finalizat procedura de achiziție cu economii de fonduri față de 

prevederile inițiale, respectiv majorări de fonduri la imobilizări corporale și 

includerea pe lista de investiții a unor obiective noi – echipamente și lucrări.  

Proiectul  de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. 

„Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, pe anul 2018, respectă prevederile Ordinului 

Ministrului Finanțelor Publice nr.3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii 

bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia. 

Potrivit prevederilor art.91 alin.(1) lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul județean Mureș are atribuții privind organizarea și funcționarea regiilor 

autonome de interes județean.  

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art.80-82, raportate la cele ale art. 6 alin.(3) coroborat cu art. 30 din 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, cu modificările si completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, raportat la prevederile art.91 alin.(2), lit.”d” 

din Legea nr.215/2001, potrivit cărora Consiliul Județean Mureș exercită, în numele 

județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la 

societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii,  apreciem că, proiectul 

de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A „ Aeroportul 

Transilvania Tîrgu Mureș” pe anul 2018, poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului 

Consiliului Judeţean Mureş.  

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Szöverfi Gabriella 


	hot 88
	hot 88 exp
	hot 88 raport spec
	hot 88 raport juridic

