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HOTĂRÂREA NR.157 
din 21 octombrie 2021 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.57/2021 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 2021, cu modificările ulterioare 

 

 

Consiliul Județean Mureș, 

Văzând referatul de aprobare nr. 28406 din 15.10.2021 al Președintelui Consiliului 

Județean Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice - Compartiment analiză 

și asistență economică nr. 28502 din 15.10.2021, raportul Serviciului juridic nr. 28563 

din 15.10.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere documentația depusă de Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania 

Târgu Mureș” cu adresa nr. 7137/13.10.2021, înregistrată la Consiliul Județean Mureș 

sub nr. 28169/13.10.2021, precum şi Hotărârea Consiliului de Administraţie 

nr.43/13.10.2021, 

Ţinând cont de prevederile art.4 alin.(1) 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.3818/30.12.2019 

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 ale art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

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

hotărăște: 

Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 57 din 22 aprilie 2021 privind aprobarea 

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

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

Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2021, cu modificările ulterioare, se modifică după 

cum urmează: 

1. La Art.1, alin. (1) şi  (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

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

Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2021, în cuantum de 5.000 mii lei, în vederea 

acoperirii deficitului/pierderii înregistrate la activitatea de exploatare. 
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(2) Se aprobă sumele pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice (Serv. 

stingere incendii - SSI, Securitate, Siguranță), pe anul 2021, în cuantum de 2.165 mii 

lei.” 

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

Anexa nr.1/d. 

3. Anexa nr.2/b - Detalierea indicatorilor economico-financiari, prevăzuţi în bugetul de 

venituri și prognoza pe perioada 2021, se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr.2/c. 

4. Anexa nr.4/b – Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare, se modifică şi 

se înlocuieşte cu Anexa nr.4/c.        

Art.II. Anexele nr.1/d, nr.2/c şi nr. 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 (2021). 

Art.IV. 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.  28406/15.10.2021       

Dosar IX B/1 

Referat de aprobare 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.57/2021 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 2021, cu 
modificările ulterioare 

R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” a depus prin adresa nr.7137/13.10.2021, 

înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.28169/13.10.2021, documentația de 

solicitare a modificării prevederilor Hotărârii nr.57/2021 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 2021, cu modificările ulterioare. 

Conform Notei de fundamentare și a anexelor la bugetul de venituri și cheltuieli prezentate, 
rectificările solicitate constau în: 

a) Modificări privind   activitatea de funcţionare, 
-  modificarea structurii  sumelor alocate de la buget, pentru finanţarea activităţii de 
exploatare, în cadrul volumului aprobat prin HCJ nr.57/22.04.2021, cu modificările 
ulterioare,  respectiv diminuarea cu 984 mii lei a ajutorului de exploatare de la 5.984 mii lei 
la 5.000 mii lei şi creşterea cu 984 mii lei a compensaţiei pentru finanţarea activităţilor 
neeconomice de la 1.181 mii lei la 2.165 lei, datorită creşterii cheltuielilor  estimate cu 
serviciile de securitate aeroportuară, cheltuielilor cu serviciile de salvare şi stingere incendii 
şi a cheltuielilor privind serviciile de asistenţă medicală, cheltuieli care intra în 
responsabilitatea statului fiind considerate  la nivelul Regiei, activităţi neeconomice.  
- modificarea structurii veniturilor şi cheltuielilor de exploatare, în cadrul volumului aprobat  
prin HCJ nr.57/22.04.2021, cu modificările ulterioare, conform anexelor nr. 1/d şi nr. 2/c la 
prezentul proiect de hotărâre. 
 
b) Modificări privind activitatea de investiţii,  
- modificarea  structurii surselor de finanţare a investiţiilor, în cadrul volumului aprobat prin 
HCJ nr.57/22.04.2021, cu modificările ulterioare, respectiv creşterea surselor proprii de 
finanţare de la 233 mii lei la 323 mii lei şi diminuarea surselor de finanţare a investiţiilor din 
alocaţii de la buget de la  10.366 mii lei la 10.276 mii lei. 
- modificarea structurii cheltuielilor de investiţii, în cadrul volumului aprobat prin HCJ 
nr.57/22.04.2021 cu modificările ulterioare, conform anexei nr.4/c la prezentul proiect de 
hotărâre. 
 
Având în vedere cele de mai sus, supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.57/2021 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 2021, cu modificările ulterioare. 

PREȘEDINTE 
Péter Ferenc 
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Nr .28502/15.10.2021 

Dosar IX B/15 

        

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.57/2021 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 2021, cu 
modificările ulterioare 

 

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

Ajutorul de stat de exploatare, sumele pentru finanţarea activităţilor neeconomice și 
bugetul de venituri și cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” pentru anul 
2021, au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.57/22.04.2021. 

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.57/22.04.2021, a fost modificată prin HCJ nr. 
77/27.05.2021, HCJ nr.99/24.06.2021 şi HCJ nr.115/29.07.2021   prin care au fost 
diminuate cheltuielile cu investiţiile  Regiei,  de la 11.962 mii lei la 10.599 mii lei şi a fost 
modificată valoarea alocaţiilor bugetare aferente activităţii de exploatare, de la  6.500 mii 
lei la 7.165 mii lei.   

Prin adresa nr.7137 din 13.10.2021 înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.  
28169/13.10.2021, Regia solicită autorității publice județene includerea pe ordinea de zi a 
ședinței de consiliu județean din luna octombrie 2021, a unui  proiect de rectificare a 
bugetului de venituri și cheltuieli, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al 
R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureş” nr.43/13.10.2021. 

Din analiza proiectului de buget și conform explicațiilor din Nota de Fundamentare a Regiei 
nr.7128/12.10.2021,  rezultă că rectificarea de buget solicitată vizează atât  activitatea de 
funcţionare cât şi activitatea de investiţii, respectiv modificarea structurii veniturilor şi 
cheltuielilor de funcţionare, conform anexa nr.2/c  şi modificarea structurii cheltuielilor 
de investiţii şi a surselor de finanţare, conform anexa nr.4/c. 

a) Modificări privind activitatea de funcţionare 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr 57/22.04.2021 cu modificările ulterioare,  a  
fost aprobată, pentru activitatea de funcţionare a regiei,  suma totală de 7.165 mii lei 
reprezentând transferuri din bugetul consiliului judeţean, din care: 

- 5.984 mii lei reprezintă ajutor de exploatare în vederea acoperirii deficitului/pierderii 
înregistrate la activitatea de exploatare(aeronautică) 

- 1.181 mii lei   reprezentând sume pentru finanțarea activităților neeconomice 
aeronautice(serviciul de stingere incendii-SSI, Securitate, Siguranță), activități care țin 
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de responsabilitatea statului în exercitarea atribuțiilor sale oficiale în calitate de 
autoritate publică. 

Regia, solicită rectificarea pe structură a sumelor alocate din bugetul consiliului judeţean, 
respectiv diminuarea cu 984 mii lei a ajutorului de exploatare, de la 5.984 mii lei la 5.000 
mii lei şi creşterea cu 984 mii lei a compensaţiei pentru finanţarea activităţilor 
neeconomice de la 1.181 mii lei la 2.165 lei, datorită creşterii cheltuielilor  estimate cu 
serviciile de securitate aeroportuară, cheltuielilor cu serviciile de salvare şi stingere 
incendii şi a cheltuielilor privind serviciile de asistenţă medicală, cheltuieli care intra în 
responsabilitatea statului fiind considerate  la nivelul Regiei, activităţi neeconomice.  

În urma acestei modificări, transferurile din bugetul consiliului judeţean, pentru 
activitatea de funcţionare,  aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 
57/22.04.2021 cu modificările ulterioare, rămân la nivelul aprobat de 7.165 mii lei. 

In cadrul activităţii de funcţionare, regia solicită o rectificare privind structura 
cheltuielilor de exploatare, prevăzute în anexa nr.2/c la Bugetul de venituri şi cheltuieli „ 
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi in bugetul de venituri si prognoza 
pe perioada 2021-2024”, astfel: 

- creşterea cheltuielilor prevăzute la rândul nr.33 „Cheltuieli cu materialele 
consumabile” din anexa nr.2/c la Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul 
2021, cu 40 mii lei, de la 240 mii lei la 280 mii lei, majorare necesară  pentru 
efectuarea reviziilor la începutul sezonului de iarnă la echipamentele de deservire a 
pasagerilor şi avioanelor; 

- creşterea cheltuielilor prevăzute la rândul 36 „Cheltuieli cu materialele de natura 
obiectelor de inventar” cu 20 mii lei de la 134 mii lei la 154 mii lei, majorare necesară 
pentru înlocuirea panourilor luminoase de informare aflate pe PDA B. 

- creşterea cheltuielilor prevăzute la rândul 40 „Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile” 
cu 50 mii lei de la 58 mii lei la 108 mii lei, majorare necesară pentru efectuarea 
reparaţiilor curente la echipamentele din dotarea Regiei. 

- creşterea cheltuielilor prevăzute la rândul 47 „Cheltuieli privind comisioanele şi 
onorariul” cu 20 mii lei de la 80 mii lei la 100 mii lei, majorare necesară pentru 
acoperirea onorariilor de reprezentare juridică. 

- creşterea cheltuielilor prevăzute la rândul 61 „Cheltuieli cu transportul de bunuri şi 
persoane” cu 5 mii lei de la 170 mii lei la 175 mii lei, ca urmare a creşterii tarifelor de 
transport. 

- creşterea cheltuielilor prevăzute la rândul 62 „Cheltuieli de deplasare, detaşare, 
transfer” cu 10 mii lei de la 32 mii lei la 42 mii lei, ca urmare a creşterii tarifelor de  
transport şi cazare. 

- creşterea cheltuielilor prevăzute la rândul 66 „Cheltuieli poştale şi taxe de 
telecomunicaţii” cu 15 mii lei de la 30 mii lei la 45 mii lei, ca urmare a creşterii 
tarifelor  cu serviciile telefonice. 

- creşterea cheltuielilor prevăzute la rândul 67 „Cheltuieli cu serviciile bancare şi 
asimilate” cu 3 mii lei de la 10 mii lei la 13 mii lei, ca urmare a creşterii comisioanelor 
bancare. 
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- creşterea cheltuielilor prevăzute la rândul 68 „Cheltuieli cu pregătirea profesională” cu 
8 mii lei de la 115 mii lei la 123 mii lei, majorare necesară pentru pregătirea 
personalului handling, autorizarea prin curs a fochiştilor şi electricienilor, pregătirea 
personalului în vederea supervizării activităţii de degivrare, pregătirea personalului 
pentru monitorizarea conformării pe aerodrom, pregătirea personalului pentru 
calitatea datelor şi informaţiilor aeronautice, pregătirea personalului în vederea 
menţinerii cerinţelor de siguranţă pentru lucrări pe aerodrom sub trafic aerian. 

- creşterea cheltuielilor prevăzute la rândul 77 „Cheltuieli cu alte servicii prestate de 
terţi” cu 605 mii lei de la 85 mii lei la 690 mii lei, din care:  

o 372 mii lei reprezintă corecţie materială, respectiv cuprinderea eronată a sumei 
de 372 mii lei   la rândul 46  „Cheltuieli cu colaboratorii” poziţia bugetară 
corectă fiind la rândul 77 „Alte cheltuieli cu servicii executate de terţi”. 

o 233 mii lei reprezintă cheltuieli cu servicii de mentenanţă obligatorii şi necesare 
funcţionării aeroportului, respectiv: servicii de masurători fotometrice la 
lămpile de balizaj, servicii de prim ajutor, servicii de igienizare, servicii de 
întreţinere şi service aparate raze X. 

- creşterea cheltuielilor prevăzute la rândul 84 „Cheltuieli cu alte taxe şi impozite” cu 2 
mii lei de la 20 mii lei la 22 mii lei. 

- creşterea cheltuielilor prevăzute la rândul 85 „Cheltuieli cu personalul” cu 20 mii lei de 
la 5.558 mii lei la 5.578 mii lei, ca urmare a creşterii cheltuielilor sociale prevăzute în 
contractul colectiv de muncă, respectiv acordarea angajaţilor beneficii de natură 
medicală, în limitele prevăzute de Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal. 

- reducerea cheltuielilor prevăzute la rândul nr.44 „Cheltuieli cu primele de asigurare”, 
cu 40 mii lei, de la 95 mii lei  la 55 mii lei;    

- reducerea cheltuielilor prevăzute la rândul nr.46 „Cheltuieli cu colaboratorii”, cu 372 
mii lei, de la 372 mii lei la 0 mii lei. 

- reducerea cheltuielilor prevăzute la rândul nr.49 „Cheltuieli de protocol, reclamă şi 
publicitate”, cu 15 mii lei, de la 25 mii lei  la 10 mii lei;  

- reducerea cheltuielilor prevăzute la rândul 113 „Alte cheltuieli de exploatare” cu 351 
mii lei de la 3.848 mii lei la 3.497 mii lei. 

- reducerea cheltuielilor prevăzute la rândul 131 „Cheltuieli financiare” cu 20 mii lei de 
la 30 mii lei la 10 mii lei. 

In cadrul activităţii de funcţionarea regia propune creşterea valorii veniturilor prevăzute la 
rândul 5 „Venituri din servicii prestate”  cu 394 mii lei de la 1441 mii lei la 1.835 mii lei, şi 
diminuarea valorii veniturilor prevăzute la rândul 14 „Alte venituri din exploatare” cu 394 
mii lei de la 2.080 mii lei la 1.686 mii lei. 

In urma propunerii privind  rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 
2021, cuantumul veniturilor şi cheltuielilor totale rămâne la nivelul aprobat prin HCJ 
nr.57/22.04.2021 cu modificările ulterioare, respectiv: 

- Venituri totale: 11.626 mii lei 

- Cheltuieli totale: 11.625 mii lei 
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b) Modificări privind activitatea de investiţii 

Cheltuielile de investiţii şi sursele de finanțare ale investițiilor, aprobate prin HCJ 
nr.57/2021 cu modificările ulterioare,  sunt în prezent de 10.599 mii lei,  din care: 

- cheltuieli cu investiţiile finanţate din surse proprii: 233 mii lei și 

- cheltuieli cu investiţii finanţate din alocaţii de la buget: 10.366 mii lei. 

În Nota de Fundamentare a Regiei nr.7128/12.10.2021 se propune modificarea valorii 
pentru obiectivele cuprinse în  lista de investiţii prevăzută în anexa nr.4/c  la Bugetul de 
venituri aprobată prin HCJ nr.57/22.04.2021 cu modificările ulterioare şi includerea unor 
obiective noi de investiţii pentru trimestrul IV din anul 2021, datorită unor economii 
realizate la obiectivele de investiţii finalizate în cursul anului 2021,  astfel: 

1. Creşterea valorii obiectivului de investiţii: „Staţie emisie recepţie portabilă”, cu suma 
de 12 mii lei, de la suma de 6  mii lei la 18 mii lei, datorită modificării ofertelor de 
preţ faţă  de preţurile estimate la data întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli 
pentru anul 2021.  

2. Creşterea valorii obiectivului de investiţii: „Sistem informatic de inventariere” cu suma 
de 16 mii lei, de la 23 mii lei  la 39  mii lei, datorită modificării ofertelor de preţ faţă  
de preţurile estimate la data întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 
2021.  

3. Creşterea valorii obiectivului de investiţii: „Tractor de tuns suprafeţe înierbate” cu 
suma de 3 mii lei, de la 20 mii lei  la  23  mii lei, datorită modificării ofertelor de preţ 
faţă  de preţurile estimate la data întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 
anul 2021.  

4. Includerea în programul de investiţii pentru anul 2021 a obiectivului de investiţii : 
„Aparatură de detecţie prin GPS” , cu suma de 18 mii lei, pentru finalizarea investiţiei 
iniţializată la finele anului 2020.  

5. Includerea în planul de investiţii multianual a obiectivului de investiţii „SF sistem TVCI 
pentru supraveghere gard perimetral”, cu valoare de 10 mii pentru anul 2021 şi 110 mii 
pentru anul 2022. 

6. Includerea în planul de investiţii multianual a obiectivului de investiţii „Hartă pentru 
stabilirea concentraţiei de păsări din vecinătatea aerodromului”, cu valoare de 10 mii 
pentru anul 2021 şi 110 mii pentru anul 2022. 

7. Includerea în planul de investiţii multianual a obiectivului de investiţii „Cartea 
zgomotului şi refacerea/ revizuirea hărţilor strategice de zgomot şi a planului de 
acţiune”, cu valoare de 5 mii pentru anul 2021 şi 70 mii pentru anul 2022, pentru 
alinierea „Aeroportului Transilvania Târgu Mureş” la Directiva 2002/49/CE privind 
evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental şi transpusă în legislaţia naţională. 

8. Includerea în programul de investiţii pentru anul 2021 a obiectivului „ NAS- Echipament 
Back -up baza de date aeroport” cu valoarea de 10 mii lei, în vederea dotării regiei cu 
un echipament pentru salvarea bazei de date privind toate  activităţile desfăşurate pe 
aeroport.  

9. Includerea în programul de investiţii pentru anul 2021 a obiectivului „ Autoutilitară” cu 
valoarea de 90 mii lei, necesară pentru deplasările personalului în interes de serviciu, 
investiţie care se va realiza din sursele proprii ale regiei. 

10. Includerea în programul de investiţii pentru anul 2021 a obiectivului „ GPU 
independent” cu valoarea de 575 mii lei, necesar pentru deservirea aeronavelor la sol. 

11. Includerea în programul de investiţii pentru anul 2021 a obiectivului „ Program 
informatic gestionare date aeronautice” cu valoarea de 6 mii lei, necesar pentru 
gestionarea activităţii aeroportuare. 
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12. Diminuarea valorii pentru obiectivul de investiţii „ Lucrări de reabilitare la CT1” cu 303 
mii lei de la 511 mii lei la 208 mii lei. 

13. Diminuarea valorii pentru obiectivul de investiţii „ Proiect tehnic şi execuţie privind 
sistemul de balizaj luminos de cat II OACI la suprafeţele de mişcare” cu 215 mii lei de 
la 926 mii lei la 711 mii lei. 

14. Diminuarea valorii pentru obiectivul de investiţii „ Execuţie extindere pistă decolare-
aterizare” cu  114 mii lei de la 4.252 mii lei la 4.138 mii lei. 

15. Diminuarea valorii pentru obiectivul de investiţii „ Sistem echipamente de securitate 
aeroportuară” cu  26 mii lei de la 340 mii lei la 314 mii lei. 

16. Diminuarea valorii pentru obiectivul de investiţii „ Modernizare sistem de acces zonă 
securizată ” cu  21 mii lei de la 75 mii lei la 54 mii lei. 

17. Diminuarea valorii pentru obiectivul de investiţii „ Punct mobil de comanda ” cu  55 mii 
lei de la 55 mii lei la 0 mii lei. 

18. Diminuarea valorii pentru obiectivul de investiţii „ Set acumulatori tracţiune 80V” ” cu  
4 mii lei de la 42 mii lei la 38 mii lei. 

19. Diminuarea valorii pentru obiectivul de investiţii „Unităţi aer condiţionat” ” cu  10 mii 
lei de la 30 mii lei la 20 mii lei. 

20. Diminuarea valorii pentru obiectivul de investiţii „Imprimantă reţea A3” ” cu  2 mii lei 
de la 13 mii lei la 11 mii lei. 

21. Diminuarea valorii pentru obiectivul de investiţii „Tunuri pentru îndepărtare păsări”  cu  
5 mii lei de la 79 mii lei la 74 mii lei. 
 

In urma propunerii privind  rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 
2021, cuantumul cheltuielilor de investiţii rămâne la nivelul aprobat prin HCJ 
nr.57/22.04.2021 cu modificările ulterioare, respectiv la valoarea totală de 10.599 mii lei.  

Prin rectificarea propusă se modifică structura surselor de finanţare a investiţiilor, în 
sensul creşterii surselor de finanţare proprii cu 90 mii lei de la 233 mii lei la 323 mii lei şi 
reducerea  surselor de finanţare din alocaţii de la buget cu 90 mii lei de la 10.366 mii lei la 
10.276 mii lei. 

Având în vedere că propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei 
a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație nr.43/13.10.2021, 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.57/2021 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 2021, cu modificările 
ulterioare.  
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RAPORT 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.57/2021 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 2021, cu 

modificările ulterioare 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 

Referatul de aprobare nr. 28406 din 15.10.2021 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.57/2021, cu modificările și completările 

ulterioare s-a aprobat ajutorul 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 2021. 

   Nr. /15 .10.2021 

    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”. 

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 2021, aprobată 

prin Hotărârea Consiliului de Administrație al R.A. ”Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” 

nr.43/13.10.2021, cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice 

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

al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia. 

Din raportul de specialitate întocmit de către Direcția economică reiese faptul că, 

rectificarea de buget solicitată vizează modificări privind atât activitatea de funcționare 

cât și  activitatea de investiții, respectiv modificarea structurii cheltuielilor de 

funcționare și a cheltuielilor de investiții în cadrul volumului aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.57/2021, cu modificările și completările ulterioare. 

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, la întocmirea proiectului de hotărâre s–au avut în vedere 

prevederile 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.57/2021 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 2021, cu modificările ulterioare, îndeplinește 

condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean 

Mureș ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art. 

136, alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
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