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   HOTĂRÂREA NR.166 
       din 26 noiembrie 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.31170/20.11.2020 al Președintelui Consiliului Județean 

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

servicii publice și guvernanță corporativă nr.31304/20.11.2020, raportul Serviciului 

juridic nr.31321/20.11.2020, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere documentația depusă de R.A. “Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” cu 

adresa nr.8157/28.10.2020, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub 

nr.29.090/29.10.2020, precum și Hotărârea Consiliului de administrație 

nr.71/27.10.2020, 

Luând în considerare prevederile Orientărilor privind ajutoarele de stat destinate 

aeroporturilor și companiilor aeriene(2014/C99/03), ale 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) și alin.(4) 

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

precum și cu cele 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: 
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1. Art.1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

“ Art.1. (1) Se aprobă ajutorul de stat de exploatare pentru R.A. “Aeroportul Transilvania 

Târgu Mureș” pe anul 2020, în cuantum de 3.548 mii lei, în vederea acoperirii 

deficitului/pierderii înregistrate la activitatea de exploatare. 

(2) Se aprobă sumele pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice (SSI, 

Securitate, Siguranță), pe anul 2020, în cuantum de 2.152 mii lei. 

(3) Ajutorul de stat de exploatare și sumele pentru finanțarea activităților neeconomice 

aeronautice prevăzute la alin.(1) și (2) se acordă în tranșe trimestriale, conform 

nivelurilor stabilite în anexa de fundamentare nr.2/c la bugetul de venituri și cheltuieli al 

Regiei, din alocații bugetare, cu deschideri de credite lunare.” 

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

nr.1/d. 

3. Anexa de fundamentare nr.2/b „Detalierea indicatorilor economico-financiari 

prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora” se 

modifică și se înlocuiește cu anexa nr.2/c. 

4. Anexa de fundamentare nr.4/b “Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare” 

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

Art.II. Anexele 1/d, 2/c  și 4/c 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/d „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. 31170/20.11.2020 

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.8157/28.10.2020, 

înregistrată  la Consiliul Județean Mureș  sub nr.29.090/29.10.2020, 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 la activitatea de funcționare (exploatare) într-o 

nouă defalcare a transferurilor (alocațiilor bugetare) , în sumă totală de 5.700 mii lei pe 

destinații, astfel: 

- 3.548 mii lei ajutor de stat de exploatare, în vederea acoperirii deficitului/ pierderii 

înregistrate la activitatea de exploatare(aeronautică) și  

- 2152 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.(nu constituie ajutor de stat) . 

 Față de bugetul aprobat anterior, ajutorul de exploatare crește cu suma de 53,34 mii lei, în 

timp ce sumele pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice scad cu aceeași 

valoare. 

La activitatea de investiții, Regia propune ca în cadrul aceluiași volum al fondurilor 

prevăzute la ultima rectificare de buget(HCJ nr.148/30.09.2020), respectiv suma de 11.437 

mii lei (din care 11.302 mii lei fonduri publice), unele obiective care nu sunt foarte 

urgente,să se amâne pe anul viitor iar economiile realizate, în sumă de 158 mii lei să fie 

redistribuite la obiectivul “GPU independent” , care a avut înscrisă o valoare prea mică (270 

mii lei față de 428 mii lei propus la rectificare). 

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.31304/20.11.2020 

              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 

 

R.A “ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, regie aflată sub autoritatea Consiliului 

Județean Mureș are ca principal obiect de activitate deservirea la sol a aeronavelor.  

Veniturile proprii formate în special din taxe aeroportuare sunt insuficiente pentru 

acoperirea cheltuielilor de funcționare , astfel încât, pentru deficitul de finanțare al 

activității aeronautice, Regia beneficiază de ajutor de stat de exploatare acordat din 

bugetul județului.  

Baza legală pentru acordarea ajutorului de exploatare este Ordinul Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administrtației 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. 

Ajutorul de stat de exploatare și bugetul de venituri și cheltuieli al R.A  „Aeroportul 

Transilvania Târgu Mureș” pe anul în curs 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 5.000 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 patru 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”)  
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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. 

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 Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.148/30.09.2020, la solicitarea Regiei s-

au  diminuat sursele pentru activitatea de investiții cu 3.200 mii lei din fondurile 

județului,(de la 14.637 mii lei la 11.437 mii lei), suma economisită destinată achiziției 

„ Sistem echipamente securitate aeroportuară”urmând a fi reportată pe anul următor. 

Prin adresa nr.8157/28.10.2020 înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub 

nr.29.090/29.10.2020, Regia solicită autorității publice județene o nouă rectificare a 

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

Consiliului Județean Mureș nr.34/2020.  

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

Regiei nr.8072/26.10.2020 rezultă că rectificarea de buget solicitată vizează atât  

activitatea de funcționare, cât și  activitatea de investiții.  

A. Activitatea de funcționare (de exploatare)  

Activitatea de funcționare sau de exploatare a Aeroportului se compune din 

activitatea aeronautică(AERO) și activitatea comercială(ACOM). 

 Din activitatea aeronautică(AERO) fac parte:  

- activitatea principală de deservire la sol a aeronavelor, activitate ce obține 

venituri din taxele aeroportuare (de aterizare,staționare, iluminare, pasager), 

deficitul de finanțare fiind acoperit  din ajutorul de stat de exploatare, precum și 

- activități neeconomice aeronautice (serviciul de stingere incendii-SSI, Activitatea 

de  securitate și activitatea de siguranță aeroportuară), finanțate din fonduri 

publice .(bugetul județului) 

În activitatea  comercială(ACOM) sunt incluse  următoarele activități principale: 

- handling la sol; 

- închiriere locuri parcare ;  

- închiriere spații  

Activitatea comercială se autofinanțează putând înregistra  profit. Acesta se 

reportează la activitatea de exploatare aeronautică contribuind la diminuarea 

ajutorului de stat de exploatare. 
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Fundamentarea inițială a bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei pe anul 2020 s-a 

bazat pe un trafic de 255 232 pasageri, în creștere cu 42,5% față de anul precedent, 

când s-au înregistrat 179.072 pasageri. 

Urmare a crizei sanitare generate de pandemia de coronavirus “Covid 19”,  traficul 

aerian a scăzut dramatic, atât prin suspendarea zborurilor(în perioada de urgență) 

cât și prin reducerea destinațiilor și a frecvenței de operare.(în perioada de alertă). 

În aceste condiții, traficul preliminat până la sfârșitul anului 2020 este de 88.770 

pasageri , ceea ce reprezintă 34,78% din traficul estimat inițial.  

Veniturile proprii(din producția vândută) determinate în principal de volumul 

traficului de pasageri, au scăzut de asemenea, Regia preliminând până la sfârșitul 

anului venituri din producția vândută în cuantum de 2.046 mii lei față de 4.476 mii lei  

planificate în bugetul inițial aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.34/10.03.2020. (reprezentând 45,7% față de veniturile prognozate inițial) 

În ceea ce privește costurile de funcționare, Regia a încercat o ajustare a acestora, în 

funcție de volumul traficului și veniturile proprii realizate. 

Față de nivelul total de 10.894 mii lei planificat în bugetul de venituri și cheltuieli 

inițial, se prelimină cheltuieli totale în sumă de 10.133 mii lei, din care 10.113 mii 

lei, cheltuieli de exploatare.  

Economia totală la costurile propuse față de costurile inițiale  este de 761 mii lei, 

ceea ce reprezintă 7% din nivelul planificat prin bugetul inițial.(aprobat prin HCJ 

nr.34/10.03.2020) 

Reduceri mai importante se constată la cheltuieli de personal și anume 848 mii lei, 

adică 13,8% din nivelul planificat inițial, explicate prin economiile realizate în 

perioada de urgență, când mare parte din personal a fost trimis în șomaj tehnic. 

La Bunuri și servicii, economiile în valoare absolută sunt de 414 mii lei, reprezentând 

de asemenea 13,8% din bugetul inițial. Aducem precizarea că , pe parcursul anului, 

așa cum se poate observa și din tabelul alăturat, cheltuielile cu bunuri și servicii au 

suportat și majorări determinate de sporirea măsurilor de securitate impuse în Criza 

“Covid 19” (cheltuieli aprobate prin HCJ 148/2020). 

Pe de altă parte, se constată o creștere a cheltuielilor cu amortizarea  față de nivelul 

inițial  (+501 mii lei), majorare care temporizează efectul pozitiv al economiilor 

realizate la cheltuieli de personal și la cheltuieli materiale.(bunuri și servicii) 

În condițiiile în care, așa cum s-a arătat  anterior, veniturile proprii din  servicii 

prestate  s-au redus cu peste 50%, acestea nu sunt suficiente pentru acoperirea 

costurilor de funcționare, astfel încât, pe parcursul anului, transferurile din bugetul 

județului au fost majorate de la 5.000 mii lei la 5700 mii lei. 
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Situația veniturilor și a costurilor aprobate conform bugetului inițial (HCJ 

nr.34/10.03.2020) , a ultimei rectificări aprobate prin HCJ nr.148/2020 și propunerea 

de rectificare actuală se prezintă în tabelul de mai jos: 

                                                                                                                 

                  Mii lei 
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 Aprobat cf. 

HCJ34/2020 

Rectificat cf. 

HCJ 148/2020 

Propunere  

Rectificare BVC 

Influențe 

Col.(3)-

Col.(1) 

Influențe 

col(3)-

col.(2) 

0 1 2 3   

I.Venituri totale din care: 10.897 10.670 10.136 -761 -534 

1.Venituri din exploatare,din 

care: 

10.877 10.650 10.116 -761 -534 

1.1 producția vândută 4.476 3.365 2.046 -2430 -1.319 

1.2venituri din subvenții de 

exploatare aferente cifrei  

de afaceri nete (transferuri) 

din care : 

 

5.000 5.700 5.700  

 

+700 0 

1.2.1ajutor de stat de 

exploatare 

- 3.494,66 3.548 - +53,34 

1.2.2 sume pt.finanțare 

activ.neeconomice(SSI, 

securitate, siguranta) 

- 2.205,34 2.152 - -53,34 

II.Cheltuieli totale, din 

care: 

10.894 10.667 10.133 -761 -534 

Chelt. de exploatare din 

care: 

10.874 10.647 10.113 -761 -534 

A.Bunuri și servicii 2.982 3.435 2.568 -414 -867 

B.Ch.cu impozite, taxe 40 40 40 0 0 

C. Cheltuieli de personal 6.123 5.443 5.275 -848 -168 

D.Alte chelt.de 

explt.(amortizare) 

1729 1729 2230 +501 +501 
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Așa cum se observă  din tabel, propunerea de rectificare actuală a bugetului de 

venituri și cheltuieli al Regiei la activitatea de funcționare, nu modifică nivelul 

fondurilor publice, care rămân la nivelul total de 5.700mii lei, propunându-se doar o 

nouă defalcare a alocațiilor bugetare între “ajutorul de stat de exploatare” și 

„sumele pentru finanțarea activităților neeconomice(SSI, securitate, sigrț”) și anume 

o creștere cu 53,34 mii lei(de la 3.494,66 mii lei la 3.548 mii lei) pentru ajutorul de 

exploatare , respectiv o diminuare cu aceeași valoare a sumelor pentru finanțarea 

activităților neeconomice.(de la 2.205,34 mii lei la 2.152 mii lei). 

 Pe de altă parte, are loc o reașezare a costurilor, în condițiile reducerii și mai 

drastice a veniturilor proprii. 

     B.Activitatea de investiții (Cheltuieli de capital) 

 Sursele de finanțare ale investițiilor sunt în prezent de 11 437 mii lei din 

care: 

- 135 mii lei fonduri proprii(amortizare) și  

- 11.302 mii lei alocații de la buget 

În Nota de Fundamentare a Regiei nr.8072/26.10.2020 se propune retragerea de pe 

Lista de investiții a anului curent a unor obiective, după cum urmează: 

1. „Rezervor suprateran cu pompă de alimentare 3000 litri”, valoare  75 mii lei(se 

propune amânare  pentru trim.I al anului viitor și utilizarea economiilor pentru 

investițiile care se impun a fi realizate în acest an); 

2. „Determinări CBR pe suprafețe înierbate”, valoare 50 mii lei(se propune amânare 

pentru anul viitor, urmând a fi realizate după terminarea lucrărilor de canalizare 

pluvială și a investiției Pt+Execuție sistem de balizaj luminos de cat.II OACI la 

suprafețele de mișcare); 

3. „SF Drum tehnologic perimetral(multianual), valoare 5 mii lei”( se propune 

amânare pentru anul viitor, urmare a situației juridice  neclarificate a unor 

terenuri)  

4.”Set căști intercom DS aeronave”, în valoare de 4 mii lei.(se propune renunțarea  la 

investiție urmare a identificării de măsuri adiacente și utilizarea sumei pentru alte 

investiții) 

5.”Stații pentru situații de urgență sol-aer «, în valoare de 12 mii lei (se propune 

amânarea investiției pe anul următor și utilizarea fondurilor pentru investițiile mai 

urgente ale acestui an). 

6. “Tractoraș de tuns iarba”, în valoare de 12 mii lei (se propune amânarea investiției 

pe anul următor și utilizarea fondurilor pentru investițiile mai urgente ale acestui an.) 

Economiile totale realizate prin renunțarea la investițiile de mai sus sunt în sumă de 

158 mii lei, sumă din bugetul județului pe care Regia o propune să fie utilizată la 

obiectivul «  GPU independent »(generator), a cărei valoare se va majora de la 270 mii  
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lei la 428 mii lei. Creșterea valorii se justifică în Nota de Fundamentare a Regiei prin 

faptul că, în cadrul procedurilor de achiziție reluate de 3 ori, nu s-a prezentat nici un 

ofertant, cauza fiind o posibilă subestimare a valorii de investiție. 

Noua listă de investiții propusă de Regie este prezentată în Anexa 4/c la proiectul de 

hotărâre. 

Rectificarea activității de investiții are loc în cadrul aceluiași volum al surselor aprobat 

la rectificarea anterioară prin HCJ nr.148/30.09.2020. 

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

Regiei a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație nr.71/27.10.2020 , 

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.   
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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. 31170 din 20.11.2020 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 s-a aprobat ajutorul de stat 

de exploatare și bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu 

Mureș”, pe anul 2020, fiind ulterior modificată succesiv prin Hotărârile Consiliului 

Județean Mureș nr.79/28.05.2020, nr.92/25.06.2020, nr.130/27.08.2020 și 

nr.148/30.09.2020.  
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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 atât activitatea de funcționare, cât și activitatea 

de investiții. 

În ceea ce privește rectificarea propusă la activitatea de funcționare, aceasta nu 

modifică nivelul fondurilor publice, doar o nouă defalcare a alocațiilor bugetare între 

ajutorul de stat de exploatare și sumele pentru finanțarea activităților neeconomice, 

precum și o reașezare a costurilor, în condițiile reducerii veniturilor proprii. 

Propunerea de rectificare la activitatea de investiții are loc în cadrul aceluiași volum al 

surselor aprobat la rectificarea anterioară prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.148/30.09.2020. 

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.71/27.10.2020.  

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. 
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