
 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   1/1 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 130 
din  26 august 2021 

 pentru  stabilirea unor măsuri financiare privind  
R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” 

 

Consiliul Județean Mureș, 

Văzând referatul de aprobare nr.22936 din 20.08.2021 al Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice - Compartiment analiză și asistență 
economică nr.23005 din 20.08.2021, raportul Serviciului juridic nr. 23031 din 20.08.2021, 
precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar 01.01.2020-31.12.2020 şi 
documentele justificative depuse de Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” 
cu adresa nr nr.5487/28.07.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub nr. 
20819/28.07.2021, 

Ţinând cont de prevederile art.13 alin. (1) din anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Mureş nr.25 din 29.02.2012 privind implementarea guvernanţei corporative la R.A. 
„Aeroportul Transilvania Târgu Mureş”,  

Cu respectarea prevederilor: 

- OUG nr.61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanțarea regiilor autonome 
aeroportuare cu specific deosebit, de interes local,  

- Ordinului Ministrului 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, cu 
modificările ulterioare, 

- Comunicării Comisiei Europene nr. 2014/C 99/03 — Orientări privind ajutoarele de stat 
destinate aeroporturilor și companiilor aeriene, 

- OUG nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, 

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,  

hotărăște: 

Art.1. Se stabileşte valoarea supracompensaţiei privind activitatea de exploatare a R.A. 
Aeroportul Transilvania Târgu Mureş, pentru anul 2020,  în cuantum de 123.982,63 lei. 

Art.2. Se stabileşte în sarcina Regiei obligaţia de restituire a sumei prevăzute la art.1. 

Art.3. În termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei hotărâri, Consiliul de 
administraţie al Regiei va prezenta un raport detaliat cuprinzând măsurile de restituire către 
Consiliul Judeţean Mureş a sumei prevăzute la art.1, într-o perioadă de 2 ani. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției economice din aparatul de specialitate al 
Consiliului Județean Mureș și Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, care va 
răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

 

                        PREȘEDINTE                                            Contrasemnează 
Péter Ferenc                                                   SECRETAR GENERAL 
                               Paul Cosma 
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Nr. 22036/ 20.08.2021      

Dosar IX B/1 

 

Referat de aprobare 

la proiectul de hotărâre pentru  stabilirea unor măsuri financiare privind R.A.  
„Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” 
 
Prin adresa nr.5487/28.07.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub nr. 
20819/28.07.2021, R.A. “Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” (Regia) a comunicat 
documentele justificative privind înregistrarea în contabilitate a sumelor reprezentând 
ajutor de stat acordat din bugetul Judeţului Mureş, în perioada 01.01.2020-31.12.2020. 

Ţinând cont de prevederile art.13 alin (1) din anexa nr.1 la HCJM nr.25 din 29.02.2012 
privind implementarea guvernanţei corporative la R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu 
Mureş” şi art.17 din Ordin.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, cu modificările ulterioare, s-a procedat la verificarea 
ajutoarelor de stat acordate Regiei, în perioada 01.01.2020-31.12.2020. 

Autoritatea publică judeţeană poate acorda din bugetul local al Consiliului Judeţean 
Mureş,  ajutor de stat compatibil cu piaţa internă, în temeiul art.107 alin (3) din TFUE şi  
prevederilor Cap.5 din Comunicarea Comisiei Europene nr.2014/C99/03 Orientări  privind 
ajutoarele de stat destinate aeroporturilor şi companiilor aeriene, pentru acoperirea 
deficitului din exploatare rezultat din  activitatea aeroportuară şi compensaţii pentru 
costurile generate din activitatea neeconomică conform pct.35 din CE 2014/C 99/03. 

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş  nr.34/2020 privind aprobarea ajutorului 
de stat de exploatare și a bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. „Aeroportul 
Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2020, cu modificările ulterioare, au fost aprobate,   
transferuri  din bugetul local al Consiliului Judeţean Mureş către Regie,  în valoare totală 
de 17.137 mii lei, din care: 
- 3.548 mii lei, ajutor de  stat pentru exploatare; 
- 2.152 mii lei, sume pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice (SSI, 

Securitate, Siguranță) 
- 11.437 mii lei, ajutor de stat pentru investiţii. 
 
În urma analizei situaţiilor financiare încheiate pentru exerciţiul financiar 01.01.2020-
31.12.2020, s-a constatat că,  R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureş” a încasat suma 
de 123.982,63 lei peste nivelului deficitului de finanţare, sumă care se impune a fi 
restituită Consiliului Judeţean Mureş, cu titlu de supracompensaţie pentru activitatea de 
exploatare aferentă anului 2020. 

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de 

hotărâre pentru stabilirea unor măsuri financiare privind R.A „ Aeroportul Transilvania 

Târgu Mureș”. 

PREȘEDINTE 
Péter Ferenc 
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Nr. 23005.20.08.2021 
Dosar IX B/1 

      

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri financiare privind R.A.  
„Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” 

 

Regia autonomă „Aeroportul Transilvania Târgu Mureş” funcţionează sub autoritatea 
Consililui Judeţean Mureş, ca regie cu specific deosebit, activitatea fiind finanţată atât din 
venituri proprii cât şi din fonduri publice, respectiv transferuri din bugetul judeţului. 

Conform art.3 alin.(1) şi alin (2) din H.G. nr 398 din 4 august 1997 privind trecerea unor 
regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, sub 
autoritatea consiliilor județene, 

“(1) Cheltuielile de administrare și de întreținere ale regiilor autonome cu specific deosebit, 
de interes local, se asigură din veniturile proprii și, în completare, din alocații de la bugetul 
local, în limita sumelor aprobate cu această destinație. 

(2) Cheltuielile de capital ale regiilor autonome cu specific deosebit, de interes local, se 
asigură din surse proprii și, în completare, din alocații de la bugetul local, în limita sumelor 
aprobate cu această destinație”. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.107/18.08.2011 a fost încredințat Regiei 
Autonome Transilvania Târgu Mureș prestarea serviciului economic de interes general 
(SIEG), privind deservirea la sol a aeronavelor. 

Întrucât R.A.”Aeroportul Transilvania Târgu Mureş” nu a fost recunoscut ca SIEG de către 
Comisia Europeană, autoritatea publică judeţeană poate acorda doar ajutor de stat 
compatibil cu piaţa internă, în temeiul art.107 alin (3) din TFUE, conform prevederilor 
Cap.5 din Comunicarea Comisiei Europene nr.2014/C99/03 Orientări  privind ajutoarele de 
stat destinate aeroporturilor şi companiilor aeriene, pentru acoperirea deficitului din 
exploatare rezultat din  activitatea aeroportuară şi compensaţii pentru costurile generate 
din activitatea neeconomică conform pct.35 din CE 2014/C 99/03. 

În baza legislației europene prezentate mai sus, precum și a legislației naționale adoptate în 
acest sens, respectiv OUG nr.61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanțarea 
regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local şi  Ordinul Ministrului 
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, cu modificările ulterioare, 
prin HCJM nr.34/2020 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de 
venituri şi cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2020, cu 
modificările ulterioare, s-au aprobat transferuri  din bugetul local al Consiliului Judeţean 
Mureş către Regie,  în valoare totală de 17.137 mii lei, din care: 

- 3.548 mii lei, ajutor de  stat pentru exploatare; 

- 2.152 mii lei, sume pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice (SSI, 
Securitate, Siguranță) 
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- 11.437 mii lei, ajutor de stat pentru investiţii. 

Ţinând cont de art.13 alin (1) din anexa nr.1 la HCJM nr.25 din 29.02.2012 privind 
implementarea guvernanţei corporative la R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureş” şi 
art.17 din Ordin.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, cu modificările ulterioare,s-a efectuat verificarea ajutoarelor de stat acordate Regiei 
Autonome “Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, în perioada 01.01.2020-31.12.2020. 

În vederea constatării existenței unei posibile supracompensări, s-a procedat expost la 
verificarea sumelor virate de Consiliul Județean Mureș, cu datele cuprinse  în situațiile 
financiare anuale aferente exerciţiului financiar 01.01.2020-31.12.2020 şi în documentele 
justificative  din evidenţa contabilă a Regiei, comunicate prin adresa nr.5487/28.07.2021, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub nr. 20819/28.07.2021. 

In urma verificării documentelor justificative, din evidenţa contabilă a regiei, constând în: 
balanţa de verificare analitică pentru luna decembrie 2020, Registru inventar pentru 
mijloace fixe şi fişe de cont analitice, s-au constatat următoarele: 

I. Constatări cu privire la ajutorul de stat pentru exploatare  

In anul 2020, Regia avea dreptul să primească ajutor de  stat pentru activitatea de 
exploatare, în limita deficitului de finanţare,  conform art.1 alin (1) din anexa la Ordin 
1259/2019 „Schema de ajutor de stat de exploatare pentru aeroporturile regionale din 
România cu un trafic de maxim 200.000 de pasageri pe an”   cu completarile ulterioare şi 
Cap. 5.1.2 din C.E.2014/C99/03 Orientări privind ajutoarele de stat destinate 
aeroporturilor şi companiilor aeriene. 

Pentru stabilirea deficitului de finanţare, au fost analizate veniturile şi cheltuielile 
înregistrate în balanţa de verificare analitică pentru luna decembrie 2020, înregistrările 
contabile evidenţiate în fişa de cont 445.01.01 Subvenţii CJM activitatea curentă” şi fişa de 
cont 741.01.10.x „Venituri din subvenţii pentru exploatare aferente cifrei de afaceri SIEG 
x”.  

Din analiza datelor cuprinse în balanţa de verificare analitică, aferentă lunii decembrie 
2020, rezultă următorele  : 

1. Venituri totale realizate de regie, în anul 2020: 5.027.033,50 lei, din care: 

- Venituri aferente activităţii aeroportuare (SIEG) : 3.864.264,61 lei 

- Venituri aferente activităţii comerciale – non aeronautice: 1.162.768,89 lei 

2. Cheltuieli totale efectuate de regie,  în anul 2020: 10.013.633,87 lei, din care: 

- Cheltuieli aferente activităţii aeroportuare ( SIEG): 9.139.869,20 lei 

- Cheltuieli aferente activităţii comerciale – non aeronautice: 873.764,67 lei 

3. Profit din activitatea comercială non aeronautică: 289.004,22 lei ( 1.162.768,89 lei -
873.764,67 lei = 289.004,22 lei). 

4. Deficit de finanţare: - 4.986.600,37 lei ( 3.864.264,61 lei – 9.139.869,20 lei + 289.004,22 
lei). 
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Deficitul de finanţare a fost calculat ca diferenţă între veniturile din activităţile 
aeroportuare şi cheltuielile de exploatare aferente activităţii aeroportuare la care se 
adaugă profitul din activităţile comerciale non aeronautice. 

Activităţile non aeronautice cuprind serviciile comerciale oferite companiilor aeriene sau 
altor utilizatori ai aeroportului, cum ar fi serviciile auxiliare pentru pasageri, agenţi de 
expediţie sau alţi prestatori de servicii, închirierea de birouri şi spaţii comerciale, spaţiile 
de parcare. 

In perioada 01.01.2020-31.12.2020, Consiliul Judeţean Mureş a efectuat plăţi din bugetul 
local al Judeţului Mureş, în valoare totală de 5.110.583 lei, reprezentând ajutor de stat 
pentru  exploatare şi compensaţii pentru servicii care intră în obligaţia statului. Ajutorul de 
stat pentru exploatare a fost înregistrat în evidenţa contabilă a regie, în contul analitic 
445.01.01 „Subvenţii CJM activitatea curentă”. Sumele înregistrate în evidenţa contabilă a 
regiei corespund cu sumele înregistrate în evidenţa contabilă a Consiliului Judeţean Mureş. 

In urma analizei plăţilor efectuate din bugetul Consiliului Judeţean Mureş, a veniturilor şi 
cheltuielilor înregistrate în balanţa de verificare analitică pentru luna decembrie 2020 
întocmită pe baza înregistrărilor din evidenţa contabilă a regiei, rezultă că R.A. „Aeroportul 
Transilvania Târgu Mureş”, a încasat suma de 123.982,63 lei peste nivelului deficitului de 
finaţare, sumă care trebuie restituită Consiliului Judeţean Mureş cu titlu de 
supracompensaţie pentru activitatea de exploatare aferentă anului 2020. 

Supracompensaţia în cuantum de 123.982,63 lei a fost calculată ca diferenţă între valoarea 
plăţilor efectuate din bugetul Consiliului Judeţean Mureş reprezentând compensaţii pentru 
activitatea de exploatare  în sumă totală de 5.110.583 lei şi deficitul de finanţare calculat 
în baza înregistrărilor din  evidenţa contabilă a regiei în sumă totală de 4.986.600,37 lei. 

II. Constatări cu privire la ajutorul de stat pentru investiţii  

In anul 2020, Regia avea dreptul să primească ajutor de  stat pentru investiţii, pentru 
completarea resurselor proprii privind cheltuielile pentru investiţii, aferente suprafeţelor de 
mişcare aeronave- piste, căi de rulare, platforme-, precum şi a echipamentelor conexe 
acestora, conform OUG 61/29.06.2011 pentru reglementarea unor măsuri privind 
finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local şi 
Cap.5.1.1. din C.E.2014/C99/03 Orientări privind ajutoarele de stat destinate 
aeroporturilor şi companiilor aeriene. 

In perioada 01.01.2020-31.12.2020, Consiliul Judeţean Mureş a efectuat plăţi din bugetul 
local al Judeţului Mureş, în valoare totală de 6.862.746,28 lei, reprezentând ajutor de stat 
pentru investiţii. Ajutorul de stat pentru investiţii a fost înregistrat în evidenţa contabilă a 
Regiei, în contul analitic 445.01.02 „Subvenţii CJM pentru investiţii”. Sumele înregistrate în 
evidenţa contabilă a Regiei corespund cu sumele înregistrate în evidenţa contabilă a 
Consiliului Judeţean Mureş. 

Pentru verificarea modului de utilizare a ajutorului pentru investiţii, acordat din bugetul 
local al Consiliului Judeţean Mureş în anul 2020, au fost verificate înregistrările din evidenţa 
contabilă a Regiei privind cheltuielile cu investiţiile, conform fişelor de cont din clasa 2 „ 
Conturi de imobilizări”, Registru pentru evidenţa mijloacelor fixe, contul 445.01.02 
„Subvenţii CJM pentru investiţii” şi contul 7582.04.10.x„ Venituri din subvenţii pentru 
investiţii SIEG x”. 
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Din analiza documentelor justificative, rezultă că R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu 
Mureş” a efectuat în anul 2020, cheltuieli de investiţii în valoare totală inclusiv TVA de 
6.852.032,00 lei, din care: 

- 394.496,90 lei reprezintă cheltuieli cu investiţii de natura imobilizărilor necorporale        
( măsurători fotometrice, măsurători date de teren, studiu ornitologic şi vieţuitoare 
sălbatice); 

- 135.094,75 lei reprezintă cheltuieli cu investiţii de natura echipamentelor tehnologice     
( modernizare terminal etapa II); 

- 2.499.000 lei reprezintă cheltuieli cu investiţii de natura mijloacelor de transport            
( Autofreză de zăpadă); 

- 118.940,5 lei reprezintă cheltuieli cu investiţii de natura mobilier, aparatură birotică, 
echipamente de protecţie a valorilor umane, materiale şi alte active corporale                     
( Modernizare terminal etapa II). 

- 3.704.499,85 lei reprezintă cheltuieli cu investiţii pentru bunurile din domeniul public al 
Judeţului Mureş, date în administrarea regiei, nefinalizate la 31.12.2020 (lucrări de 
reabilitare la CT1, expertiză şi DALI monument Aurel Vlaicu, reactualizare SF remiză PSI). 

Din valoarea totală a investiţiilor înregistrate în evidenţa contabilă conform facturilor 
fiscale, în cuantum de 6.852.032,00 lei  regia a efectuat plăţi, în perioada 01.01.2020—
31.12.2020,  în valoare de 6.834.183,19 lei, constatându-se o diferenţă între valoarea 
facturilor reprezentând cheltuieli de investiţii şi valoarea plăţilor efectuate în cuantum de  
17.848,81 lei. Diferenţa constatată   reprezintă  contravaloarea facturii fiscale 
nr.10136/10.12.2020, constând în  aparatură de detecţie prin GPS, înregistrată în evidenţa  
contabilă în luna decembrie 2020, factură  care a fost achitată în data de 13.01.2021. 

In urma analizei plăţilor efectuate din bugetul Consiliului Judeţean Mureş şi a cheltuielilor 
de investiţii  înregistrate în evidenţa contabilă a regiei, s-a constatat,  că  R.A. „Aeroportul 
Transilvania Târgu Mureş” a restituit în cursul anului 2021, suma de 28.563,09 lei cu titlu de 
sume pentru investiţii neutilizate în anul 2020 (A6.862.746,28 lei – 6.834.183,19 lei = 
28.563,09 lei). 

Faţă de cele constatate, se propune recuperarea la bugetul Judeţului Mureş a sumei de 
123.982,63 lei, în maxim 2 ani, reprezentând supracompensaţie pentru activitatea de 
exploatare aferentă anului 2020. 

Având în vedere argumentele prezentate, apreciem că se poate supune analizei şi aprobării 
proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri financiare privind R.A.”Aeroportul 
Transilvania Târgu Mureş”. 

  
 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

Intocmit: Mazilu Maria Rodica - consilier 
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Văzut: 

Director executiv 

Genica Nemeș 

 

RAPORT  

la proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri financiare privind R.A 

„ Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş 

și referatul de aprobare nr.22936/20.08.2021 şi în considerarea celor reținute în 

Raportul de specialitate nr.23005/20.08.2021 al Direcției Economice – 

Compartimentul analiză și asistență economică,  

În conformitate cu prevederile art. 45, alin. (4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr. 115/2019, 

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 înscrisurile care însoţesc proiectul de hotărâre reiese că în adoptarea actului 

administrativ sunt incidente dispoziţiile art.13 alin.(1) din Anexa 1 la Hotărârea 

Cobnsiliului Județean Mureș nr.25/2012 privind implementarea guvernanţei 

corporative la R.A. „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş, coroborate cu cele ale 

OUG nr.61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanțarea regiilor 

autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, Ordinul Ministrului 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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, cu modificările 

ulterioare, Comunicarea Comisiei Europene nr. 2014/C99/03 — Orientări privind 

ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene și Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, 

respectiv art.173 alin. (1) lit.„a” și alin.(2) lit.„d” din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Prin 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, s-a aprobat ajutorul de stat de 

exploatare în cuantum de 5.000 mii lei, în vederea acoperirii deficitului/pierderii 

înregistrate la activitatea de exploatare în baza prevederilor Ordinului Ministerului 

Nr. 23031 / 20.08.2021 

Dosar. IX/B/1 
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Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 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. 

Potrivit prevederilor art.10 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, pentru aducerea la 

îndeplinire a obligației de serviciu public, Regia beneficiază de compensații din 

partea Consiliului Județean Mureș, ce nu pot depăși necesarul pentru acoperirea 

costurilor efectuate pentru îndeplinirea obligaţiei de serviciu public, iar conform 

dispozițiilor art.13 alin.(1) din același Regulament, autoritatea publică tutelară 

poate efectua oricând în cursul anului verificări pentru a se asigura că Regia nu a 

primit compensaţii care depăşesc valoarea determinată conform art. 10 şi modul 

de îndeplinire a obligaţiei de serviciu public încredinţat, putând propune măsuri 

concrete, dacă este cazul, de restituire a supracompensării. 

În urma verificărilor situațiilor financiare încheiate pentru exercițiul financiar 

01.01.2020 – 31.12.2020 s-a constatat că Regia a încasat un ajutor de stat în 

cuantum de 123.982,63 lei peste nivelul deficitului de finanțare, sumă care se 

impune a fi restituită Consiliului Județean Mureș, cu titlu de supracompensație 

pentru activitatea de exploatare aferentă anului 2020. 

În ceea ce privește modalitatea de recuperare a sumei rezultate în urma analizei 

situațiilor financiare ale Regiei, se impune precizarea că autoritatea publică 

tutelară nu se poate implica/ interveni în activitatea de administrare și conducere 

a Regiei (art. 4 din OUG nr. 109/2011) și că membrii Consiliului de administrație al 

Regiei, deși sunt mandatari ai autorității publice județene, s-au obligat să 

conducă/administreze Regia în baza unui plan de administrare, întocmit în 

condițiile art. 12 din OUG nr. 109/2011 și aprobat de autoritatea publică 

județeană. 

Astfel, în vederea menținerii unui echilibru just, precum și pentru respectarea 

simetriei actelor juridice în raporturile dintre autoritatea publică tutelară și 

Regie, modalitatea de recuperare a sumelor constatate ca fiind supracompensări 

se impune fi stabilită în baza unui plan de administrare revizuit, prin care Consiliul 

de administrație al Regiei va analiza modalitățile concrete de restituire și se va 

angaja totodată la restituirea sumei ce constituie supracompensație.  

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, 

precizăm că potrivit prevederilor art. 173, alin. (1), lit. „a”, coroborate cu cele 

ale alin. (2), lit. „d” din Codul administrativ, raportate la cele ale art. 3, pct. 1, 

lit. „e” din OUG nr. 109/2011, Consiliul Județean Mureș, în calitatea sa de 

autoritate publică tutelară, exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi 

obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la regii autonome și asigură 

cadrul necesar respectării principiilor de eficienţă economică şi profitabilitate în 

funcţionarea regiei autonome, în condiţiile legii.  

Precizăm că la elaborarea proiectului de hotărâre au fost avute în vedere și  

prevederile art.81-82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si completările ulterioare. 
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Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre pentru 

stabilirea unor măsuri financiare privind R.A „ Aeroportul Transilvania” Târgu 

Mureș, poate fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş. 

 

ȘEF SERVICIU 

Adriana Farkas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit:  Buta Ramona Alina – 2 ex. 
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