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HOTĂRÂREA NR.148 
din 30 septembrie 2020 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.34/2020 privind aprobarea 

ajutorului de stat de exploatare, a sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice 

aeronautice, precum  și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. „Aeroportul 

Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2020 

 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.25533/24.09.2020 al Președintelui Consiliului Județean 

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

publice și guvernanță corporativă nr.25605/24.09.2020, raportul Serviciului juridic 

nr.25612/24.09.2020, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere documentația depusă cu adresa nr.6917/11.09.2020 de către R.A. 

“Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub 

nr.24332/11.09.2020, precum și Hotărârea Consiliului de administrație nr.61/11.09.2020, 

Luând în considerare prevederile Orientărilor privind ajutoarele de stat destinate 

aeroporturilor și companiilor aeriene (2014/C99/03), 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, precum și  

Dispozițiile art.4 alin.(1), art.6 alin.(1) şi (3) și cele 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.3.818/30.12.2019  

privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor 

economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, 

În 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.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34 din 10 martie 2020 privind aprobarea 

ajutorului de stat de exploatare, a sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice 

aeronautice și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu 

Mureș”, pe anul 2020, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. Anexa nr.1/b “Bugetul de venituri și cheltuieli” se modifică și se  înlocuiește cu Anexa 

nr.1/c. 
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2. Anexa de fundamentare nr.4/a “Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare” 

se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr.4/b. 

Art.II. Anexele 1/c  și 4/b fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.III. În conformitate cu prevederile Anexei nr.6, punctul I al Ordinului Ministrului    

Finanţelor Publice nr.3818/30.12.2019, pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş, al R.A.  

“Aeroportul Transilvania Târgu Mureş” şi în Monitorul Oficial al judeţului Mureş, se publică 

doar Anexa nr.1/c „Bugetul de venituri şi cheltuieli”, coloana propuneri 

rectificare/rectificat an curent (2020).  

Art.IV. 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                                                                                                Contrasemnează 

                        Péter Ferenc                                                                                          SECRETAR GENERAL     

                                                                                                                                                       Paul Cosma 
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Nr. 25553/24.09.2020 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.34/2020 privind 
aprobarea ajutorului de stat de exploatare, a sumelor pentru finanțarea activităților   
neeconomice aeronautice, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A 
„Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2020 

 

R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” a depus prin adresa nr.6917/11.09.2020, 

înregistrată  la Consiliul Județean Mureș  sub nr.24.332/11.09.2020, documentația de 

solicitare a modificării prevederilor Hotărârii nr.34/2020 privind aprobarea ajutorului de 

stat de exploatare, a sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice, 

precum  și a bugetului de venituri cheltuieli, al R.A „ Aeroportul Transilvania Târgu 

Mureș”,  pe anul 2020, cu modificările ulterioare. 

Conform Notei de fundamentare și a anexelor la bugetul de venituri și cheltuieli prezentate, 

modificările solicitate constau în diminuarea alocațiilor bugetare la Cheltuieli pentru 

investiții (Anexa nr.4b), cu suma de 3.200 mii lei, care se retrage de la obiectivul “Sistem 

echipamente securitate aeroportuară”, urmare a imposibilității finalizării procesului de 

achiziție în acest an, pentru toate componentele. 

Suma se va reporta pe anul viitor. 

Valoarea totală a fondurilor de investiții vor scădea de la 14.637 mii lei la 11.437 mii lei, din 

care 11.302 mii lei alocații de la buget, diferența de 135 mii lei urmând a fi acoperită din 

surse proprii. 

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 modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Mureș nr.34/2020 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare, a sumelor 

pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice, precum și a bugetului de venituri 

și cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2020. 

 

 

PREŞEDINTE 

   Péter Ferenc 
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             Nr.25605/24.09.2020 

              Dosar VI/D/2 

                          RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.34/2020 privind 

aprobarea ajutorului de stat de exploatare, a sumelor pentru finanțarea 

activităților neeconomice aeronautice, precum și a  bugetului de venituri și 

cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2020 

 

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”. ) 

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34/10.03.2020  a suportat până la această 

dată trei modificări și anume: 

- prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.79/28.05.2020 , care a majorat 

ajutorul de stat de exploatare  cu 200 mii lei (total ajutor de stat: 5.200 mii lei), 

majorare justificată de necesitatea suportării cheltuielilor suplimentare din acest 

an, generate de pandemia „ Covid 19”; 

- prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 92/25.06.2020, care a prevăzut 

abrogarea alin.(3) al art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34/2020 cu 

modificări ulterioare, în vederea permiterii efectuării de plăți pentru toate tipurile 

de cheltuieli care compun costurile de exploatare.(nu doar salarii și cheltuieli 

Covid 19, așa cum se limita prin alineatul respectiv); 

- prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.130/27.08.2020, care a majorat 

sumele acordate din bugetul județului, pentru activitatea de funcționare, cu 500 

mii lei, (în contextul reducerii veniturilor proprii din cauza crizei “Covid 19”) 

realizând totodată și o defalcare a transferurilor din bugetul județului, în sumă de 

5.700 mii lei pe destinații: 

    ● 3494,66 mii lei, ajutor de stat de exploatare, în vederea acoperirii 

deficitului/pierderii înregistrate la activitatea de exploatare(aeronautică) și 

   ● 2.205,34 mii lei, reprezentând sume pentru finanțarea activităților neeconomice 

aeronautice(serviciul de stingere incendii-SSI, Securitate, Siguranță), activități care țin 

de responsabilitatea statului în exercitarea atribuțiilor sale oficiale în calitate de 

autoritate publică. Acestea se finanțează din fonduri publice dar sumele alocate nu 

constituie ajutor de stat. 
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Pe de altă parte, au fost reduse fondurile la activitatea de investiții, cu 340 mii lei, 

din care, 147 mii lei din fonduri bugetare.(de la 14.977 mii lei la 14.637 mii lei). 

Prin adresa nr.6916/11.09.2020 înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub 

nr.24.330/11.09.2020, Regia solicită autorității publice județene includerea pe 

ordinea de zi a ședinței de consiliu județean din luna septembrie, a unui nou proiect 

de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli, ceea ce implică o nouă modificare 

a Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.34/2020.  

Prin Compartimentul Patrimoniu, Servicii Publice și Guvernanță Corporativă s-a 

analizat documentația suport depusă de Regie cu adresa nr.6917/11.09.2020, 

înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub  nr.24.332/11.09.2020, însoțită de 

Hotărârea Consiliului de administrație nr.61/11.09.2020 prin care s-a aprobat 

propunerea de proiect de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul în 

curs. 

Din analiza proiectului de buget și conform explicațiilor din Nota de Fundamentare a 

Regiei nr.6847/09.09.2020 rezultă că rectificarea de buget solicitată vizează strict 

activitatea de investiții, unde se propune o diminuare a surselor totale cu 3.200 mii 

lei. 

Reducerea de sume se propune la Capitolul „Dotări”, pentru obiectivul de investiții 

“Sistem echipamente securitate aeroportuară”, motivul fiind legat de imposibilitatea 

finalizării în acest an a procedurii de achiziție pentru toate componentele, urmare a 

prelungirii licitației, din cauza complexității ofertelor tehnice depuse.  

Astfel, suma prevăzută inițial (HCJ 34/2020) pentru obiectivul de mai sus, la valoarea 

de 4.000 mii lei, se rectifică la valoarea de 800 mii lei. 

Diferența de 3.200 mii lei se propune a fi reportată pe anul următor . 

În aceste condiții, sursele totale ale activității de investiții, scad de la 14.637 mii lei 

conform rectificării anterioare (HCJ nr.130/27.08.2020) la 11.437 mii lei, diminuarea 

cu 3.200 mii lei realizându-se la alocațiile din bugetul  județului. 

Având în vedere că propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al 

Regiei a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație nr.61/11.09.2020 , 

luând în considerare argumentele de specialitate prezentate mai sus, apreciem că se 

poate supune spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.34/2020 privind aprobarea ajutorului de stat 

de exploatare, a sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice 

aeronautice, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. „Aeroportul 

Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2020. 

                                         

                                DIRECTOR EXECUTIV  

                                                                  Alin Mărginean 

                                  

 

                                    Întocmit: Monica Dohotariu, consilier 



                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

RAPORT 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.34/2020 privind 

aprobarea ajutorului de stat de exploatare, a sumelor pentru finanțarea 

activităților neeconomice aeronautice, precum și a bugetului de venituri și 

cheltuieli al R.A „ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2020 

 

  

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 

Referatul de aprobare nr. 25533 din 24.09.2020 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 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, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice 

nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli 

al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia 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 Hotărârile 

Consiliului Județean Mureș nr.79/28.05.2020, nr.92/25.06.2020  și nr.130/27.08.2020 s-a 

aprobat ajutorul de stat de exploatare și bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A. 

„Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2020.  

 

 

   Nr.25612/24.09.2020 

    Dosar nr. IX/B/1 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                          

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, 

rectificarea de buget solicitată vizează strict activitatea de investiții, unde se propune o 

diminuare a surselor totale cu 3.200 mii lei. Astfel, suma prevăzută inițial prin Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.34/10.03.2020 pentru obiectivul de investiții ”Sistem 

echipamente securitate aeroportuară”, la valoarea de 4.000 mii lei, se rectifică la 

valoarea de 800 mii lei, diferența de 3.200 mii lei se propune a fi raportată pe anul viitor. 

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.61/11.09.2020.  

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 modificarea 

Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.34/2020 privind aprobarea ajutorului de stat de 

exploatare, a sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice, precum 

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

pe anul 2020, 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 
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