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HOTĂRÂREA NR.113 

   din 30 iulie 2020 

privind aprobarea situațiilor financiare  ale R.A. “Aeroportul Transilvania  

Târgu Mureș” la data de 31.12.2019 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.19650/23.07.2020 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice - Compartiment patrimoniu, 

servicii publice și guvernanță corporativă nr.19735/24.07.2020, raportul Serviciului 

juridic nr. 19769/24.07.2020, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere adresa nr.5059/06.07.2020 a R.A.”Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, 

înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.17.824/06.07.2020, prin care se 

înaintează situațiile financiare ale Regiei pentru exercițiul încheiat la 31.12.2019, 

împreună cu anexele, precum și Hotărârea  Consiliului de administrație 

nr.45/29.06.2020, 

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 Hotărârii Consiliului 

Județean Mureș nr.49/9.05.2019 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a 

bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, cu 

modificările și completările 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 modificările și completările 

ulterioare, 

Ținând cont de termenul de depunere a situațiilor financiare anuale aferente exercițiului 

financiar 2019, stabilit la art.XIV din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.48/09.04.2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, cu modificările ulterioare, 

Cu respectarea prevederilor: 

- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/29.12.2014 pentru aprobarea 

Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile 

financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare; 
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- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3781/23.12.2019 privind principalele aspecte 

legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile 

anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor 

Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile; 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. ”a”, coroborate cu cele ale alin.(2) lit.”d”, 

precum și ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale individuale  ale R.A. “Aeroportul Transilvania 

Târgu Mureș”, la data de 31.12.2019, 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 2019”, “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. 

 

PREŞEDINTE                                                                                           Contrasemnează                                                               

Péter Ferenc                                                                                    SECRETAR GENERAL 

                                                                                                                    Paul Cosma 
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Nr. 19650/23.07.2020 

Dosar VI D1 

REFERAT  

 privind  aprobarea  situațiilor financiare  ale R.A. “Aeroportul Transilvania 
Târgu Mureș” la data de 31.12.2019 

 

R.A. “Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” prezintă Consiliului Județean Mureș, spre 

aprobare, în calitate de autoritate tutelară, situațiile financiare anuale la 31 decembrie 

2019, situații din care fac parte „Bilanțul”, “Contul de profit și pierdere”, “Date 

informative”,“Situația activelor imobilizate”, împreună cu anexele. 

Situațiile financiare sunt însoțite de asemenea de Raportul auditorului independent și de 

Raportul administratorilor. Toate documentele nominalizate au fost aprobate de Regie 

prin Hotărârea Consiliului de administrație nr.45/29.06.2020. 

 Conform situațiilor financiare, Regia  a obținut în anul 2019 următoarele rezultate: 

- Venituri totale: 10.734,2 mii lei (din care: ajutor de stat de exploatare 5.486,1 mii lei) 

- Cheltuieli totale:10.731,1 mii lei 

 -Rezultat- profit brut: 3,1 mii lei; 

 - Impozit pe profit:3,1 mii lei 

- Rezultat-profit net: 0 mii lei 

Veniturile au crescut în anul 2019 urmare a reluării traficului de pasageri în semestrul II al 

anului 2018 (după recepția lucrărilor de reparații capitale la suprafețele de mișcare). 

Deși veniturile proprii(producția vândută) au crescut de peste 3 ori comparativ cu anul 

anterior, (3.676,1 mii lei față de 1.080,8 mii lei), ajutorul de stat de exploatare a crescut 

de asemenea de la 4.873,9 mii lei în 2018 la 5.486,1 mii lei în 2019 , procentual cu 12,5% 

față de anul anterior. Situația se explică prin creșterea costurilor Regiei, urmare a 

creșterii volumului de activitate.  

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 Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre 

dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale 

R.A „ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” , la data de 31.12.2019. 

 

PREŞEDINTE 

    Péter Ferenc 
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              Nr. 19.735/24.07.2020 

              Dosar X/D/2 

                             RAPORT DE SPECIALITATE 

 privind aprobarea situațiilor financiare  ale R.A “Aeroportul  Transilvania Târgu Mureș”     la 

data de 31.12.2019 

  

    R.A „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” solicită Consiliului Județean Mureș , aprobarea  

   Situațiilor financiare ale Regiei, la data de 31 decembrie 2019, 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 

auditului situațiilor financiare ale Regiei  îşi exprimă în preambulul Raportului opinia „fără 

rezerve”. La pct.3 din Raport, auditorii consemnează:”În opinia noastră, situaţiile 

financiarea Societății la data de 31 decembrie 2019 precum și a performanței financiare și a 

fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate 

cu Ordinul 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 și OMFP 3781/2019, cu excepția celor 

prezentate la punctele 5 și 6. 

    Astfel, la pct.5 din Raport, auditorul, pe baza declarațiilor conducerii a concluzionat că” nu 

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 570(revizuit). În politicile contabile ale entității nu sunt prevăzute  

punctual/analitic modul de efectuare a plăților. 

   În contextul declanșării pandemiei Covid -19 care poate afecta în viitor principiul 

continuității activității, auditorul statutar are rezerve asupra respectării principiului 

continuității activității Regiei în cazul prelungirii acestei pandemii.” 

   La punctul 7 al Raportului se sesizează importanța încheierii de către Regie a unor contracte 

care să aducă venituri suplimentare entității, de asemenea, se subliniază importanța 

încasării la timp a creanțelor, în caz contrar existând riscul executării silite. 

Cu privire la Raportul administratorilor, la pct.8 din Raportul  auditorului se exprimă 

următoarea opinie : „ Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru 

exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, 

în toate aspectelr semnificative, cu situațiile financiare.............. 

……în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 

decembrie 2019, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări  
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  semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest 

aspect. » 

În formularul de bilanț(F10) se constată o creștere a activelor imobilizate(rd.25) față de 

anul anterior cu 19,55%, urmare a creșterii imobilizărilor necorporale( recepționare Studiu 

fezabilitate extindere pista) și a   achiziției de utilaje . 

Activele circulante(rd.42/41) au crescut și ele cu 17,2%,(de la 2531,3 mii lei la 2968,4 mii 

lei) influențate fiind de creșterea creanțelor comerciale,(de la 298,1 mii lei la 539,7 mii lei), 

urmare a creșterii volumului de activitate după reluarea traficului de pasageri(în Sem.II 

2018), precum și a altor creanțe.(de la 237,5 mii lei la 932,7 mii lei). 

Capitalurile proprii (rd.101/100) au scăzut de la 1285,5 mii lei la începutul anului  la 585,6 

mii lei la sfârșitul anului, respectiv cu 54,4%., urmare a unor corecții operate asupra 

profitului reportat.  Acestea cuprind prin însumare, patrimoniul propriu al Regiei(411,3 mii 

lei),și profit reportat,  la valoarea de 174,26 mii lei.(diminuat de la valoarea de 872,87 mii 

lei). Regia a corectat parțial situația atipică prin care a raportat înregistrare de profit, în 

condițiile primirii de ajutor de stat de exploatare pentru acoperirea deficitului de finanțare 

a activității aeronautice.  

Conform datelor prezentate în Formularul F20-Contul de profit și pierdere,Regia a 

înregistrat în anul 2019, comparativ cu anul precedent 2018, următoarele rezultate: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Din tabel se observă tendința de 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.  

     

 Anul 2018-lei Anul 2019-lei Difrț(+-)an2019-

2018 

    

Venituri totale din care: 7.419.399 10.734.253 +3.314.854 

Venituri din exploatare,din 

care: 

7.381.887 10.715.308 +3.333.421 

- producția vândută 1.080.881 3.676.017 +2.595.136 

- venituri din subvenții de 

exploatare aferente cifrei 

de afaceri nete 

4.873.970 5.486.097 +612.127 

Cheltuieli totale, din 

care: 

7.419.239 10.731.152 +3.311.913 

Chelt. de exploatare  7.411.493 10.711.865 +3.300.372 

Profit brut 160 3.101  

Impozit pe profit 160 3.101  

Profit net 0 0 0 
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     Deși producția vândută a crescut de peste 3 ori față de anul precedent, nu se constată și o 

descreștere a subvenției, dimpotrivă, a avut loc o creștere cu 12,% a acesteia, urmare a 

creșterii volumului producției și a costurilor de exploatare.  

    Subvenția alocată Aeroportului reprezintă ajutor de stat de exploatare acordat în baza 

schemei de ajutor de stat de exploatare aprobată prin Ordinul Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice nr.1259/2019 

     Având în vedere că,  ajutorul de stat de exploatare este calculat astfel încât să acopere   

deficitul de finanțare al activității de exploatare, Regia nu înregistrează profit. 

    Ca indicator nefinanciar, remarcăm  numărul pasagerilor îmbarcați-debarcați pe Aeroportul 

Târgu Mureș care a atins în anul 2019 un număr de 179.072 pax față de 63.764 pax în anul 

2018 (când Aeroportul a funcționat doar în semestrulII). 

  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. 

 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, conform Notei nr.5 la Bilanț,Regia raportează la 31 dec.2019 

creanțe totale în valoare de 3013,6 mii lei față de 2530,9 mii lei creanțe raportate în anul 

2018( creștere cu 19%) din care, în principal: 

- clienți:1180,9 mii lei față de 945,5 mii lei în anul 2018(creștere cu 19,9%) din care 605,7 

mii lei clienți incerți sau în litigiu; 

- debitori diverși: 1550, 5 mii lei la 31.12.2019 față de 1.301,15 mii lei la 

31.12.2018(creștere cu 16,08%) 

 Din aceeași notă explicativă  la Bilanț-nr.5 “ Situația creanțelor și datoriilor” rezultă   

creanțe cu termen de lichiditate de peste 1 an, în valoare de 2269,7 mii lei față de  2161,5 

mii lei în anul anterior, respectiv o ușoară  creștere(+4,7%).  

Conform Raportului administratorilor, în derulare sunt 29 de litigii, prezentate în anexa 

nr.48 la situațiile financiare. Valoarea totală a litigiilor(în care s-au inclus și litigiile 

Consiliului Județean Mureș cu administratorii) se ridică la suma de 4.547,9 mii lei . 

  Aducem precizarea că, în mod eronat s-a trecut pe rd.150/137  suma de 411.398 mii lei ca 

fiind „valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare”(ale 

județului în cazul nostru). Suma în cauză reprezintă patrimoniul propriu al regiei, valoare 

nemodificată de la momentul preluării regiei de la Ministerul Teransporturilor. 

Patrimoniul public al județului, transmis în administrare are o valoare mult mai mare.(peste 

100 mil.lei la sfârșitul anului 2019)    . 

 Formularul F40 –Situația activelor imobilizate prezintă mișcările care au avut loc în   

cadrul imbilizărilor necorporale și corporale și soldul de la sfârșitul anului 2019. 

Astfel, în cursul anului 2019 au avut loc creșteri în valoare de 3.925,3 mii lei, (+14,9%), ca 

urmare a activității de investiții, aceasta regăsindu-se în special la  
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“Instalații tehnice și mașini”, (+3134,4 mii lei). 

   În cursul anului nu s-au înregistrat reduceri din dezmembrări sau casări de bunuri. 

Tot în cadrul Formularului F40 se prezintă calculul amortizării activelor imobilizate-

necorporale și corporale. Astfel, amortizarea calculată pe întregul an 2019 este de 

1.546,2 mii lei, în timp ce soldul final la sfârșitul anului 2019 este de 15.713,49 mii lei. 

Amortizarea corectează valoarea brută a  activelor imobilizate, în Bilanț (Formularul Cod  

F10), valoarea acestora fiind trecută la valoarea rămasă  

(30.261, 7 mii lei val.brută-15.713,49 mii lei amortizare=14.548,2 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 2019, comparativ cu anul 2018. 

Indicatorii de lichiditate, atât cea curentă cât și cea imediată(testul acid),  au înregistrat 

valori sensibil mai mici față de anul precedent 2018.  

Totuși, indicii prezintă valori supraunitare, ceea ce demonstrează că Regia , din activele 

circulante curente (creanțe+disponibilități bănești) își poate achita datoriile curente. 

În ceea ce privește indicatorul “ durata de încasare a clienților » se remarcă o ușoară 

creștere a duratei de încasare a clienților curenți (de la 20,8 zile în 2018 la 22,9 zile în 

2019) , precum și o scădere a duratei de încasare a clienților activității totale, inclusiv 

perioada anterioară (de la 57,9 zile în anul 2018 la 47 zile în anul 2019), ultimul rezultat 

fiind determinat  de  creșterea cifrei de afaceri, în special a veniturilor proprii.  

La situațiile financiare anuale este atașată și “Balanța de verificare la 31 decembrie 

2019”, 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.45/29.06.2020, apreciem că  se poate  supune dezbaterii 

şi aprobării proiectul de hotărâre alăturat. 

 

 

                                         DIRECTOR EXECUTIV  

                                                                        Alin Mărginean 

 

 

 

Întocmit: Monica Dohotariu, consilier  



                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

RAPORT 

pentru abrogarea situațiilor financiare ale R.A „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, la 
data de 31.12.2019 

  

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu Referatul 

de aprobare nr. 19650 din 23.07.2020 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 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.3781/2019 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 și pentru reglementarea 

unor aspecte contabile, ale O.U.G. nr.48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, art.3 din 

OUG 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 și 11 din OG 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 Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.49/9.05. 2019 privind aprobarea 

ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A „ Aeroportul 

Transilvania Târgu Mureș”, 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 ale 173 alin.(1), lit.”a” coroborate cu cele ale alin.(2), 

lit.”d” din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Potrivit prevederilor art.5 alin.(1) din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, ”persoanele prevăzute la art.1 alin.(1) - (4), ( inclusiv 

regiile autonome) au obligaţia să conducă contabilitatea în partidă dublă şi să întocmească 
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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.”  

Termenul de depunere a situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului 

Finanţelor Publice, potrivit prevederilor art.XIV din O.U.G.nr.48/2020 privind unele măsuri 

financiar-fiscale pentru societăţile comerciale/companiile naţionale, regiile autonome, 

institutele naţionale de cercetare dezvoltare este 31 iulie 2020 inclusiv. 

Din raportul de specialitate anexat proiectului de hotărâre reiese faptul că, R.A. „Aeroportul 

Transilvania Târgu Mureș”, a întocmit situaţiile financiare la 31.12.2019 - 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. 3781/2019 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 și 

pentru reglementarea unor aspecte contabile. 

Situațiile financiare au fost aprobate de către Consiliul de Administraţie al R.A. „Aeroportul 

Transilvania” Târgu Mureș prin Hotărârea nr.45/29.06.2020 şi auditate de un auditor financiar 

independent, audit finalizat prin întocmirea unui Raport 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.17824/06.07.2020. 

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. 81-

82 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 
situațiilor financiare ale R.A „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, la data de 31.12.2019, 
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. 
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