HOTĂRÂREA NR.92
din 25 iunie 2020
pentru abrogarea alin.(3) al art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34/2020
privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și
cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2020,
cu modificările ulterioare

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr. 16171/19.06.2020 al Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice - Compartiment patrimoniu, servicii
publice și guvernanță corporativă nr.16228/19.06.2020, raportul Serviciului juridic
nr.16241/19.06.2020, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere documentația depusă cu adresa R.A.“Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”
nr.4.564/17.06.2020, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.15.875/17.06.2020,
precum și Hotărârea Consiliului de administrație nr.40/17.06.2020,
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice (MDRAP) nr.1259/05.03.2019 privind aprobarea schemei de ajutor de
stat de exploatare pentru aeroporturile regionale din România cu un trafic de maximum
200.000 de pasageri pe an,
În temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. „a”, coroborate cu cele ale alin.(2) lit.”d”,
precum și a celor ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
hotărăşte:
Articol unic.(1) Alin.(3) al art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34 din 10
martie 2020 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și
cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2020, cu modificările
ulterioare, se abrogă.
(2) Prezenta hotărâre se comunică Direcției economice a Consiliului Județean Mureș și
R.A. “Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, care va răspunde de aducerea sa la
îndeplinire.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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SECRETAR GENERAL
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Nr.16171/19.06.2020

REFERAT DE APROBARE
pentru abrogarea alin.(3) al art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș
nr.34/2020 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de
venituri și cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2020, cu
modificările ulterioare

R.A „ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” a depus prin adresa nr.4.564/17.06.2020,
înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.15.875/17.06.2020 documentația de
solicitare a modificării prevederilor Hotărârii nr.34/2020 privind aprobarea ajutorului de
stat de exploatare și a bugetului de venituri cheltuieli, al R.A „ Aeroportul Transilvania
Târgu Mureș”, pe anul 2020, cu modificările ulterioare, astfel încât din ajutorul de stat de
exploatare să poată fi achitate atât cheltuieli de personal cât și cheltuieli legate de
bunuri și servicii.
În prezent, fără operarea unor modificări asupra prevederilor art.1 din Hotărâre, ajutorul
de stat de exploatare în cuantum de 5.200 mii lei, poate fi utilizat doar pentru efectuarea
de plăți pentru cheltuieli cu salariile personalului(suma de 5000 mii lei) și pentru cheltuieli
acoperire măsuri excepționale generate de criza „Covid 19” (suma de 200 mii lei).
Urmare a scăderii drastice a veniturilor proprii, din cauza suspendării curselor regulate de
pasageri în contextul epidemiei de coronavirus, Regia nu-și poate acoperi din aceste
venituri toate cheltuielile materiale.
În aceste condiții, pentru a face posibilă efectuarea de plăți din ajutorul de stat de
exploatare și pentru cheltuieli materiale, se impune abrogarea alin.3 al articolului 1 din
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34/2020, cu modificările ulterioare.
Având în vedere cele de mai sus, precum și dispozițiile art.173 alin.(1) lit.„a” coroborate
cu cele ale alin.(2) lit.d) și ale art.182 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre
dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre pentru abrogarea alin.(3) al art.1 din
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34/2020 privind aprobarea ajutorului de stat de
exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania Târgu
Mureș”, pe anul 2020, cu modificările ulterioare.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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Nr.16228/19.06.2020
Dosar VI/D/2

RAPORT DE SPECIALITATE
pentru abrogarea alin.(3) al art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș
nr.34/2020 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului
de venituri și cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul
2020, cu modificările ulterioare

Ajutorul de stat de exploatare și bugetul de venituri și cheltuieli al R.A „ Aeroportul
Transilvania Târgu Mureș” au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș
nr.34/10.03.2020.
Prin hotărâre s-a stabilit un ajutor de stat de exploatare în cuantum de 5000 mii lei,
destinat efectuării de plăți pentru cheltuieli salariale. (evidențiate la rd.86 din Anexa
de fundamentare nr.2 “ Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în
bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora”. )
Ulterior, în baza Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.79/28.05.2020, ajutorul de
exploatare a fost majorat cu 200 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor suplimentare
ivite în acest an, în contextul situației excepționale generate de pandemia „ Covid 19”.
Prin adresa nr. 4564/17.06.2020 înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub
nr.15875/17.06.2020, Regia ne transmite Hotărârea Consiliului de administrație
nr.40/17.06.2020 și Nota de Fundamentare nr.4531/17.06.2020, care justifică
necesitatea modificării alin.(3) al art.1 din Hotărârea nr.34/10.03.2020, cu modificările
ulterioare, alineat ce are următorul conținut:
“Art.1 (3) Din ajutorul de exploatare se vor putea achita cheltuieli de natură salarială ,
într-un cuantum de 5000 mii lei (salarii și bonusuri) aferente activității aeronautice
(rd.86 din Anexa de fundamentare nr.2 „Detalierea indicatorilor economico-financiari
prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora”) și
cheltuieli cu bunuri și servicii într-un cuantum de 200 mii lei, pentru acoperire cheltuieli
măsuri excepționale în criza” Covid 19” (rd.30 din Anexa de fundamentare nr.2
„Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi
cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora”).
În cadrul Notei de Fundamentare, Regia argumentează dificultățile de realizare a
veniturilor proprii planificate în buget, în contextul epidemiei de coronavirus, care a
condus la suspendarea zborurilor regulate de pasageri. Impactul negativ asupra
veniturilor proprii se resimte în special începând cu luna aprilie, în care, pe lângă
veniturile din taxe aeroportuare, au fost periclitate și veniturile comerciale din chirii
spații și publicitate prin suspendarea contractelor cu diverse firme. De asemenea, s-au
redus semnificativ veniturile din parcare.
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În condițiile în care, veniturile proprii realizate sunt mult diminuate iar prin art.1
alin.(3) al HCJ nr.34/2020, astfel cum a fost modificat prin HCJ nr.79/2020 s-a
prevăzut că ajutorul de exploatare este destinat plății salariilor (suma de 5000 mii
lei) și cheltuielilor materiale “Covid 19” (suma de 200 mii lei), Regia nu are
suficiente fonduri proprii , pentru plata utilităților și a celorlalte cheltuieli
materiale inerente funcționării.
În această situație, Regia solicită modificarea Hotărârii nr.34/2020, cu modificările
ulterioare, astfel încât din ajutorul de exploatare să poată fi achitate și alte tipuri
de cheltuieli de exploatare .
Astfel, în cadrul Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
(MDRAP) la Cap.II –Definiții, art.4 lit.k), „costurile de exploatare” sunt definite ca
fiind „ costurile suportate de un aeroport în vederea furnizării de servicii
aeroportuare; acestea includ anumite categorii de costuri, cum ar fi costurile cu
personalul, cele aferente serviciilor contractate, cele legate de comunicații,
deșeuri, energie, întreținere, chirie și administrație, dar exclud costurile de
capital, sprijinul pentru marketing sau orice alte stimulente acordate companiilor
aeriene de către aeroport, precum și costurile care se încadrează în sfera
sectoarelor de competență publică.”
În consecință, pentru ca din ajutorul de exploatare să poată fi achitate toate tipurile
de cheltuieli care compun costurile de exploatare, se impune abrogarea alineatului
3 al articolului 1 din Hotărârea nr.34/2020, cu modificări ulterioare, alineat care
limitează utilizarea ajutorului doar pentru salariile personalului și cheltuielile
privind măsuri excepționale criza „Covid 19”.
Așa cum s-a precizat și la modificarea anterioară a ajutorului de exploatare, se
impune în perioada următoare, o reanalizare din partea Regiei a tuturor veniturilor și
cheltuielilor, în funcție de noile condiții create, realizarea unei proiecții realiste pe
întregul an 2020 și propunerea unei rectificări de buget, în consecință.
Având în vedere că propunerea de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Mureș
nr.34/10.03.2020 a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație
nr.40/17.06.2020, luând în considerare argumentele de specialitate prezentate mai
sus, apreciem că se poate supune spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre
pentru abrogarea alin.(3) al art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș

nr.34/2020 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului
de venituri și cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul
2020, cu modificările ulterioare
DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

Întocmit: Monica Dohotariu, consilier
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Nr. 16241/19.06.2020
Dosar nr. IX/B/1

RAPORT
pentru abrogarea alin.(3) al art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34/2020
privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli
al R.A „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2020, cu modificările ulterioare

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu Referatul
de aprobare nr. 16171 din 19.06.2020 și în considerarea celor reținute în Raportul de specialitate
al Direcției economice,
În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și funcționare al
Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 26.09.2019, am procedat la
verificarea legislației primare și secundare în aplicarea căreia este elaborat proiectul,
corespondența cu normele de competență incidente activității autorității deliberative și
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 Ordinului MDRAP nr.1259/2019 privind aprobarea
Schemei de ajutor de stat de exploatare pentru aeroporturile regionale din România cu un trafic
de maximum 200.000 de pasageri pe an, ale art.4 alin.(1), ale art.6 alin.(1) și (3) și ale art.10
alin.(2) și (4) 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
și ale 173 alin.(1), lit.”a” coroborate cu cele ale alin.(2), lit.”d” din Ordonanța de urgență
nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34/10.03.2020, modificată prin Hotărârea
Consiliului Județean Mureș nr.79/28.05.2020 s-a aprobat ajutorul de stat de exploatare și a
bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2020.
Potrivit prevederilor art.10 alin.(2) din O.G. nr.26/2013 ”operatorii economici pot proceda la
rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din
motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori
economico-financiari aprobaţi, astfel:
a) depăşirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prevăzuţi la alin. (1) lit.
a), cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de
stat şi a prevederilor art. 9 alin. (3);
b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii şi/sau a dividendelor cuvenite bugetului de
stat sau local, în situaţia în care nu se respectă prevederile alin. (1) lit. b);
c) reducerea productivităţii muncii;

d) creşterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;
e) depăşirea nivelului plăţilor restante;
f) în alte situaţii impuse de prevederile legale.
Conform prevederilor alin.(4) al aceluiași text legal ”rectificarea bugetelor de venituri şi
cheltuieli prevăzută la alin. (2) se aprobă, în condiţiile art. 4 alin. (1) - (3), până la data de 31
octombrie a anului curent, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (2) lit. f), care se aprobă
până la finele exerciţiului financiar al anului curent”.
Din raportul de specialitate întocmit de către Direcția economică reiese faptul că, propunerea
de abrogare al art.1 alin. (3) din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34/2020, cu
modificările și completările ulterioare se impune datorită faptului că, prin acest text s-a
prevăzut că ajutorul de exploatare este destinat doar plății salariilor și a cheltuielilor materiale.
Însă, datorită faptului că, veniturile realizate ale regiei sunt diminuate, aceasta neavând
suficiente fonduri poprii pentru plata utilităților și a celorlalte cheltuieli materiale inerente
funcționării, raportat la definiția costurilor de exploatare - în vederea achitării tuturor tipurilor
de cheltuieli de exploatare, dată prin art.4, lit.”k” din Ordinul nr.1259/2019, se impune
modificarea actului administrativ supus aprobării în sensul arătat.
Potrivit prevederilor art.4 alin.(1), lit.”a” din O.G. nr.26/2013 bugetul de venituri și cheltuieli al
R.A. ”Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” se aprobă prin hotărâre de consiliu județean.
În considerarea prevederilor art.6 alin.(1) și (3) din O.G. nr.26/2013, R.A. ”Aeroportul
Transilvania Târgu Mureș” a prezentat spre aprobare Consiliului Județean Mureș propunerea de
rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, aprobată prin Hotărârea
Consiliului de Administrație al R.A. ”Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” nr.40/17.06.2020.
În ceea ce privește normele de competență precizăm că potrivit prevederilor art.173 alin.(1)
lit.„a” și ale alin.(2) lit.”d” din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,
consiliul județean exercită, în numele judeţului, 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. 8182 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, cu modificările si completările ulterioare.
Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre pentru abrogarea
alin.(3) al art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34/2020 privind aprobarea
ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A „Aeroportul
Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2020, cu modificările ulterioare, poate fi supus dezbaterii și
aprobării ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art. 136
alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.

DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș

Întocmit: Lefter Erika
Verificat: Șef serviciu – Adriana Farkas

