HOTĂRÂREA NR. 51
din 30 mai 2019
privind aprobarea situațiilor financiare ale R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”
la data de 31.12.2018

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.12861/30.05.2019 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 adresa nr.4050/27.05.2019 a R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu
Mureș”, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.12.606/28.05.2019, prin care
se înaintează situațiile financiare ale Regiei pentru exercițiul încheiat la 31.12.2018,
împreună cu anexele, precum și Hotărârea Consiliului de administrație al Regiei nr.30
din 27.05.2018,
Luând în considerare prevederile art.3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările
și completările ulterioare, art.20, lit.h) din Legea nr.273/2006 privind finanțele
publice locale, art.10 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile
administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect
o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, precum și
prevederile Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu
Mureș” pe anul 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș
nr.16/15.02.2018, cu rectificările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art.18 lit.e) din Regulamentul de organizare și
funcționare al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.25/2012 privind implementarea guvernanței
corporative la Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”,
Cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.
1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările
şi completările ulterioare, precum și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice
nr.470/11.01.2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea
situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor
economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor reglementări contabile, cu modificările ulterioare,

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

```````````

1/2

Având în vedere prevederile art.43 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale
art.41 alin.(4) lit.e) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului
Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.
172/23.11.2017,
În temeiul art.91 alin. (1) Iit.d) 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. Se aprobă situațiile financiare anuale individuale ale R.A. „Aeroportul
Transilvania Târgu Mureș”, la data de 31.12.2018, situații care cuprind: „Bilanțul”
(F10), „Contul de profit și pierdere” (F20), „Date informative” (F30), „Situația
activelor imobilizate” (F40), situații însoțite de anexele privind „Note explicative”,
„Declarația directorului Regiei, în conformitate cu prevederile art.30 din Legea
Contabilității nr.82/1991”, „Balanța de verificare - luna decembrie 2018”, „Raportul
auditorului independent” și „Raportul Consiliului de administrație”, conform Anexei
ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei economice a Consiliului Judeţean Mureş
și R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, care răspunde de aducerea sa la
îndeplinire.

p.PREŞEDINTE

Contrasemnează

Alexandru Cîmpeanu

SECRETAR

VICEPREȘEDINTE
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Nr.12861/30.05.2019
Dosar VI D1

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare
“Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” la data de 31.12.2018

ale R.A

R.A “Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” prezintă Consiliului Județean Mureș, spre
aprobare, în calitate de autoritate tutelară, situațiile financiare anuale la 31 decembrie
2018, situații din care fac parte „Bilanțul”, “Contul de profit și pierdere”, “Date
informative”,“Situația activelor imobilizate”, împreună cu anexele.
Situațiile financiare sunt însoțite și de Raportul auditorului independent și de Raportul
administratorilor.
Conform situațiilor financiare, Regia a obținut în anul 2018 următoarele rezultate:
- Venituri totale: 7.419,4 mii lei
- Cheltuieli totale:7.419,3 mii lei
-Rezultat- profit brut: 0,16 mii lei;
- Impozit pe profit:0,16 miilei
- Rezultat-profit net: 0 mii lei
Veniturile au crescut în anul 2018 urmare a reluării traficului de pasageri la sfârșitul
primului semestru, după recepția lucrărilor de reparații capitale la suprafețele de
mișcare.
În condițiile în care veniturile din activitatea curentă aeroportuară (producția vândută) au
crescut de la 443,3 mii lei la 1.080,8 mii lei, s-a redus și subvenția de exploatare acordată
de Consiliul Județean Mureș (aspect pozitiv) de la 5.148,1 mii lei la 4.873,9 mii lei,
procentual cu 5,3%.
Față de argumentele prezentate mai sus, supun dezbaterii și aprobării proiectul de
hotărâre alăturat.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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România, 540026 Tîrgu Mureş, judeţul Mureş, Piaţa Victoriei nr.1
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Nr. 12862/30.05.2019
Dosar VII/D/2
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale R.A “Aeroportul
Târgu Mureș” la data de 31.12.2018

Transilvania

R.A „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” solicită Consiliului Județean Mureș , aprobarea
Situațiilor financiare ale Regiei, la data de 31 decembrie 2018, situații care se compun din:
„Bilanț”(formular
F10),”Contul
de
profit
și
pierdere”(Formular
F20),”Date
Informative”(formular F30),”Situația activelor imobilizate”(formular F40), situații însoțite
de anexele: „Note explicative”,”Declarația directorului Regiei, în conformitate cu
prevederile art.30 din Legea Contabilității nr.82/1991”, „Raportul auditorului
independent” și “ Raportul administratorilor”.
În Raportul de audit,firma S.C Auditor Financiar Sarra S.R.L cu sediul în Hunedoara, în urma
auditării efectuate îşi exprimă la pct.3 din Raport următoarea opinie:” În opinia noastră,
situaţiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a
Regiei la data de 31 decembrie 2018, precum şi performanței financiare și a fluxurilor de
trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul
Ministrului Finanţelor Publice din România nr.1802/2014 cu modificările ulterioare și OMFP
10/2019, cu excepția celor prezentate la pct.5 și 6.(“OMFP nr. 1802/2014”).
Astfel, la pct.5 din Raport, auditorul, pe baza declarațiilor conducerii semnalează că,
“există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții, care ar putea
genera îndoieli semnificative privind capacitatea entității de a-și continua activitatea, în
conformitate cu ISA(revizuit), dacă nu se încheie contracte care să aducă venituri
suplimentare entității, inclusiv existând riscul executării silite pentru datoriile restante
dacă nu se încasează la timp creanțele pentru serviciile prestate.În politicile contabile ale
entității nu sunt prevăzute punctual/analitic modul de efectuare a plăților”.
La pct.6,”….. Auditorul recomandă actualizarea și aprobarea politicilor contabile în
concordanță cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1802/2014 pentru
aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și
situațiile financiare consolidate, cu modificările și completările ulterioare, având în
vedere și prevederile OUG nr.114/2018.”
Cu privire la Raportul administratorilor, opinia auditorului este exprimată la pct.8 din
Raportul de audit, astfel:
“a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru
care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele
semnificative, cu situațiile financiare;
b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în
conformitate cu cerințele punctelor 489,490 și 491 din Anexa la prevederile Ordinului
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ministrului finanțelor publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate,
cu modificările și completările ulterioare, OMFP 10/2019”.
În formularul de bilanț(F10) se constată o creștere a activelor imobilizate(rd.25) față de
anul anterior cu 20%, urmare aachiziției de utilaje și recepționării unor lucrări de
investiții.
Activele circulante(rd.42/41) au crescut și ele cu 10%,(de la 2300,9 mii lei la 2531,3 mii
lei) influențate fiind de creșterea creanțelor comerciale, urmare a reluării activității în
sem. II al anului 2018.(creștere de la 39,6 mii lei la 298,1 mii lei-rd.31 din F10).
Capitalurile proprii (rd.101/100) se mențin constante față de anul precedent, respectiv,
în sumă de 1285,5 mii lei. Acestea cuprind prin însumare, patrimoniul propriu al
Regiei(411,3 mii lei), rezerve legale(1,2 mii lei) și profit reportat la valoarea de 872,8 mii
lei. Așa cum am sesizat și la bilanțul anului 2017, apreciem situația înregistrării de profit
ca fiind una atipică, care trebuie reverificată, întrucât, în condițiile în care Regia
primește subvenții nu ar trebui să înregistreze profit.
Conform datelor prezentate în Formularul F20-Contul de profit și pierdere,Regia a
înregistrat în anul 2018, comparativ cu anul precedent 2017, următoarele rezultate:
Anul 2017-lei

Anul 2018-lei

Difrț(+-)an20182017

6.668.689

7.419.399

+750.710

Venituri din exploatare,din 6.657.795
care:

7.381.887

+724.092

- producția vândută

443.375

1.080.881

+637.506

- venituri din subvenții de
exploatare aferente cifrei
de afaceri nete

5.148.179

4.873.970

-274.209

Cheltuieli totale, din care: 6.665.731

7.419.239

+753.508

Chelt. de exploatare

6.654.300

7.411.493

+757.193

Profit brut

2.958

160

Impozit pe profit

2.958

160

Profit net

0

0

Venituri totale din care:

Se observă în primul rând o creștere a veniturilor din exploatare, influențată de
creșterea veniturilor din producția vândută, urmare a reluării traficului de pasageri
prin curse regulate, în a doua parte a anului 2018.
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În aceste condiții, se remarcă o anumită scădere a subvenției(transferurilor) de
exploatare , cu 5,3%.(aspect pozitiv)
Formularul F30- Date informative prezintă informații privind Creanțele și datoriile
restante ale Regiei, structura acestora, precum și alte informații referitoare la
subvențiile încasate, disponibilitățile bănești, cheltuieli cu colaboratorii și privind
patrimoniul public dat în administrare.
Astfel, Regia raportează plăți restante în valoare de 10,6 mii lei (rd.04 din F30),
aceștia fiind furnizori restanți, cu o vechime de peste 1 an. Suma se menține
constantă cu cea raportată în anul anterior.
În ceea ce privește creanțele, Regia raportează creanțe comerciale(rd.64/57) în F30,
în creștere față de anul precedent, respectiv, 967,8 mii lei față de 702,4 mii
lei(+37,6%), explicabile prin creșterea volumului de activitate a Regiei.
În ceea ce privește creanțele restante,(neîncasate la termenul stabilit) , Regia
raportează suma 683,9 mii lei la sfârșitul anului 2017, în timp ce , pentru finalul
anului 2018, nu este completată nicio sumă.
În Raportul administratorilor se menționează faptul că, „Regia înregistrează la 31
decembrie 2018 creanțe aflate în litigiu, în sumă de 2.097 mii lei, pentru care au
fost constituite provizioane de risc de neîncasare, în cursul anului 2017. Creanțele
aflate în litigiu reprezintă sume stabilite în urma controalelor Curții de Conturi,
desfășurate în anii 2013 și 2015, evidențiate în contabilitate în anul 2016 și care se
concretizează în cea mai mare parte, în creanțe față de agenți economici(clienți),
față de alți debitori, precum și față de salariați pentru sume acordate și apreciate
de control ca fiind necuvenite.”
Subliniem faptul că, suma în valoare de 411398 lei înscrisă la rd.148/137 din F30Date informative reprezintă patrimoniul Regiei, și nu bunurile din domeniul public al
statului(județului în cazul nostru) aflate în administrare, acesta fiind format din
terenuri și clădiri la o valoare mult mai mare.(peste 100 mil. lei la sfârșitul anului
2018)
Formularul F40 –Situația activelor imobilizate prezintă mișcările care au avut loc
în cadrul imbilizărilor necorporale și corporale și soldul de la sfârșitul anului 2018.
Astfel, în cursul anului 2018 au avut loc creșteri în valoare de 4.309,2 mii lei,
(+18,8%), ca urmare a activității de investiții, aceasta regăsindu-se în special la
“Instalații tehnice și mașini”, (+3252,2 mii lei).
La imobilizările din “ construcții” s-a înregistrat creștere cu 850,3 mii lei, sumă care
a influențat concomitent în minus, poziția “ imobilizări corporale în curs de
execuție”
În cursul anului nu s-au înregistrat reduceri din dezmembrări sau casări de bunuri.
Tot în cadrul Formularului F40 se prezintă calculul amortizării activelor imobilizatenecorporale și corporale. Astfel, amortizarea calculată pe întregul an 2018 este de
1.417,8 mii lei, în timp ce soldul final la sfârșitul anului 2018 este de 14.167,3 mii
lei.
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Amortizarea corectează valoarea brută a activelor imobilizate, în Bilanț (Formularul
Cod F10), valoarea acestora fiind trecută la valoarea rămasă (rd.25:26.336,4 mii lei
val.brută- 14.167,3 mii lei amortizare=12.169,2 mii lei).
În cadrul situațiile financiare sunt incluse și 9 Note explicative întocmite conform
prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 și vizează aspecte
legate de activele imobilizate, provizioanele pentru riscuri și cheltuieli, analiza
rezultatului din exploatare, situația creanțelor și datoriilor, alte informații
considerare utile.
În Nota nr.9 “ Calculul și analiza principalilor indicatori economico-financiari” sunt
prezentați diverși indicatori, determinați pentru anul 2018, comparativ cu anul 2017.
Există în acest sens, îmbunătățiri ale următorilor indicatori: “Lichiditatea curentă”,
„Lichiditatea imediată” , urmare a scăderii datoriilor curente și într-o măsură mai
mică a activelor- stocuri. De asemenea, o evoluție pozitivă o are și indicatorul „Rata
solvabilității generale”, calculată ca raport între Activele totale și Datoriile totale,
exprimând și capacitatea întreprinderii de a transforma activele în lichidități, în
vederea onorării obligațiilor de plată. Coeficientul de 12,58 obținut în anul 2018 este
mai mare cu 30% față de cel din anul anterior, în valoare de 9,67, creștere
influențată în mare măsură de scăderea datoriilor totale față de anul anterior.
La situațiile financiare anuale este atașată și “Balanța de verificare la 31 decembrie
2018”, pe lângă Raportul administratorilor și Raportul auditorului independent
Având în vedere argumentele de specialitate prezentate mai sus și ținând cont de
faptul că, Situațiile financiare și Raportul administratorilor au fost aprobate în
Consiliul de administrație prin Hotărârea nr.30/27.05.2019, apreciem că se poate
supune dezbaterii şi aprobării proiectul de hotărâre alăturat.
DIRECTOR EXECUTIV

Alin Mărginean

Întocmit: Monica Dohotariu, consilier
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Nr. 12868 / 30.05.2019
Dosar. VI/D/1

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale R.A
„Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș la data de 31.12.2018
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu
expunerea de motive nr.12861/30.05.2019 şi raportul de specialitate al Direcției
Economice,
În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare și
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.172 din
23.11.2017, am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea
căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente
activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în
care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:
Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea
actului administrativ sunt incidente prevederile Legii contabilității nr.82/1991,
republicate, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului
Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu
modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice
nr.470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor
financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la
unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor reglementări contabile, astfel cum a fost modificat prin Ordinul
Ministrului Finanțelor Publice nr.10/2019, ale art. 18 lit.„e” din Regulamentul de
Organizare și Funcționare al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.25/2012 privind implementarea
guvernanței corporative la R.A. „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș, precum și cele
ale art. 91 alin. (1), lit.”d” , coroborate cu cele ale alin.(2) litera ”d” din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Potrivit prevederilor art.5 alin.(1) din Legea contabilității nr.82/1991, cu modificările și
completările ulterioare, ”persoanele prevăzute la art.1 alin.(1) - (4), (n.n. - inclusiv
regiile autonome) au obligaţia să conducă contabilitatea în partidă dublă şi să
întocmească situaţii financiare anuale, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
Subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului
Economic European au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie,
potrivit prezentei legi, fără a întocmi situaţii financiare anuale pentru propria
activitate.”
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Termenul de depunere a situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor Publice, potrivit Anexei I, art. III, lit. „a” pentru societăţile
comerciale/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetaredezvoltare, este de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv până cel
târziu la data de 30 mai 2019.
Din raportul de specialitate anexat proiectului de hotărâre reiese faptul că, R.A.
„Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, a întocmit situaţiile financiare la 31.12.2018 utilizând indicatorii din sistemul finanțelor publice, cu respectarea prevederilor Legii
contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale
Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale
consolidate, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului
Finanțelor Publice nr.470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi
depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor
economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor reglementări contabile, astfel cum a fost modificat prin
Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.10/2019.
Situațiile financiare au fost aprobate de către Consiliul de Administraţie al R.A.
„Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș prin Hotărârea nr.30/27.05.2019 şi auditate de
un auditor financiar independent, audit finalizat prin întocmirea unui Raportul de audit.
În considerarea prevederilor art.18 lit.„e” din Regulamentul de Organizare și
Funcționare al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.25/2012, situațiile financiare au fost prezentate
Consiliului Judeţean Mureș pentru aprobare, prin adresa înregistrată cu
nr.4050/27.05.2019.
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că
potrivit prevederilor art.91 alin.(1), lit.„d”, precum și ale alin.(2) litera „d” din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, Consiliul Judeţean Mureș exercită în numele
Judeţului Mureș, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute
la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.
Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor
art.81-82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, cu modificările si completările ulterioare.
Față de argumentele anterior expuse, apreciem că proiectul de hotărâre privind
aprobarea situațiilor financiare ale R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” la data
de 31.12.2018, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării
plenului Consiliului Judeţean Mureş.
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