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            HOTĂRÂREA NR.33 
             din 24 martie 2022 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.28/2022 privind aprobarea 

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

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

Târgu Mureș”, pe anul 2022 

 

Consiliul Județean Mureș, 

Văzând referatul de aprobare nr. 7123 din 21.03.2022 al Președintelui Consiliului 

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

și asistență economică nr. 7131 din 21.03.2022, raportul Serviciului juridic nr. 7147 din 

21.03.2022, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere documentația depusă de Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania Târgu 

Mureș” cu adresa nr. 1778/15.03.2022, precum şi Hotărârea Consiliului de administraţie 

nr.5/15.03.2022, 

Ţinând cont de prevederile art.4 alin.(1) și 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.135 alin.(8) şi ale art. 173 alin. (1) lit. „a”, coroborate cu cele 

ale alin. (2) lit. „d”, precum și ale art. 182 alin. (1)  şi alin.(4) 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. 28 din 28 februarie 2022 privind aprobarea 

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

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

Mureș”, pe anul 2022, se modifică după cum urmează: 

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

înlocuieşte cu Anexa nr.4/a, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcției economice din cadrul aparatului 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.7123/21.03.2022       

Dosar  

 

Referat de aprobare 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.28/2022 privind 

aprobarea ajutorului de stat, a sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice 

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

Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2022 

 

R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” a depus prin adresa nr.1778/15.03.2022, 

înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.6522/15.03.2022, documentația de solicitare 

a modificării prevederilor Hotărârii nr.28/2022 privind aprobarea ajutorului de stat, a 

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

venituri și cheltuieli al R.A „ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2022. 

Conform Notei de fundamentare nr.1777/15.03.2022 și  anexelor la bugetul de venituri și 
cheltuieli prezentate, rectificările solicitate constau în modificarea structurii cheltuielilor 
de investiţii, în cadrul volumului  aprobat prin HCJ nr.28/28.02.2022, conform anexei nr.4/a 
la prezentul proiect de hotărâre. 

Astfel, Regia solicită includerea în lista de investiții a obiectivului MODERNIZARE CHECK–IN 
ETAPA 2  cu valoarea de 180 mii lei, solicitare justificată prin modificările  legislative 
intervenite în domeniul siguranţei şi securităţii traficului aerian şi limitările oferite de 
actualul soft de management al traficului de pasageri şi aeronave – CMS, care nu mai 
corespunde cerințelor legislative europene în sensul că nu poate asigura mentenanța și 
update-urile necesare impuse de către operatorii aerieni și instituțiile de profil ce utilizează 
aceste date (ex: Poliția de frontieră, agenții management,etc).  

R.A. „Aeroportul Transilvania  Târgu Mureş”  în calitate de Operator Handling, trebuie să 
asigure implementarea Sistemului de intrare/ieșire (EES) începând cu luna septembrie 2022, 
impus de către Comisia Europeană, prin care se transferă către companiile aeriene 
controalele pentru resortisanții țărilor terțe care călătoresc în UE cu o viză de scurtă 
ședere. 

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

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.28/2022 privind aprobarea 

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

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

pe anul 2022. 

 

 
PREȘEDINTE 
Péter Ferenc 
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Nr.7131/21.03.2022        

Dosar IX.B.1                   

                                     

RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.28/2022 privind 
aprobarea ajutorului de stat, a sumelor pentru finanțarea activităților 
neeconomice aeronautice, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A „ 
Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2022 

 

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 stat, sumele pentru finanţarea activităţilor neeconomice și bugetul 

de venituri și cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” pentru anul 2022, 

au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28/28.02.2022. 

Prin adresa nr.1778 din 15.03.2022 înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.  

6522/15.03.2022, Regia solicită autorității publice județene includerea pe ordinea de zi 

a ședinței de consiliu județean, 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.5/15.03.2022. 

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

nr.1777/15.03.2022,  rezultă că rectificarea de buget solicitată vizează activitatea de 

investiţii, respectiv modificarea structurii cheltuielilor de investiţii fără a fi influenţat 

volumul cheltuielilor şi sursele de finanţare aprobate prin HCJ nr.28/28.02.2022, 

conform anexa nr.4/a. 

Cheltuielile de investiţii şi sursele de finanțare ale investițiilor pentru anul 2022, în 

cuantum total de 41.802 mii lei,  au fost aprobate prin HCJ nr.28/2022,  astfel: 

- cheltuieli cu investiţiile finanţate din surse proprii: 754 mii lei; 

- cheltuieli cu investiţii finanţate din alocaţii de la buget: 3.361  mii lei, din care: 771 

mii, cofinanţare proiect cu finanţare externă nerambursabilă; 

- cheltuieli cu investiţii din fonduri europene nerambursabile: 37.687 mii lei. 

În Nota de Fundamentare a Regiei nr.1777/15.03.2022 se propune modificarea pe 

structură a  obiectivelor cuprinse în  lista de investiţii prevăzută în anexa nr.4/a  la 

Bugetul de venituri aprobată prin HCJ nr.28/28.02.2022, respectiv diminuarea valorii 

cheltuielilor pentru patru obiective cuprinse în anexa nr.4 la bugetul de venituri şi 

cheltuieli  şi includerea unui nou obiectiv de investiţii„Modernizare check in etapa 2” la 

valoarea de 180 mii lei, conform anexa nr.4/a. 
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Modificările propuse prin rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, 

conform anexa nr.4/a, sunt prezentate în tabel nr.1: 

                                                                        Tabel  nr.1                                                                                                                                                                                       

Denumire obiectiv 
de investiţii 

Valoare 
investiţie 

aprobată prin 
HCJ nr.28/2022, 
conform anexa 

nr.4 
 

Valoare 
propusă prin 
rectificare 

conform anexa 
nr.4/a la 
BVC/2022 

 

Influenţă 
rectificare 

x mii lei mii lei mii lei 

Modernizare 
check in etapa 2 

0 180 +180 

Maşină de spălat 
pardoseli 

45 0 -45 

Sistem informatic 
de management al 
documentelor Top 

manager 

100 50 -50 

Soft determinare 
grupă pistă 

60 0 -60 

Repertor digital 25 0 -25 

TOTAL 230 230 0 

 

R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureş” doreşte includerea în lista de investiții a 

obiectivului MODERNIZARE CHECK–IN ETAPA 2  cu valoarea de 180 mii lei, datorită  

modificărilor legislative în domeniul siguranţei şi securităţii traficului aerian şi 

limitărilor oferite de prezentul soft de management al traficului de pasageri si aeronave 

– CMS, respectiv softul actual nu mai corespunde cerințelor în sensul în care nu se mai 

poate asigura mentenanța și update-urile necesare impuse de către operatorii aerieni și 

instituțiile de profil ce utilizează aceste date (ex: Poliția de frontieră, agenții 

management  

R.A. „Aeroportul Transilvania  Târgu Mureş”  în calitate de Operator Handling, trebuie 

să asigure implementarea Sistemului de intrare/ieșire (EES) începând cu luna 

septembrie 2022, impusă de către Comisia Europeană, prin care se transferă către 

companiile aeriene a controalelor pentru resortisanții țărilor terțe care călătoresc în UE 

cu o viză de scurtă ședere, fie că este vorba de o viză de intrare simplă sau dublă, dacă 

au utilizat deja numărul de intrări autorizate de viza lor, etc. 

Concomitent, în vederea includerii obiectivului de investiții sus menționat se vor amâna 

pentru anul 2023 următoarele investiții: 

1.Mașină spălat pardoseli, valoare 45 mii lei 

2.Soft determinare grupa pista, valoare 60 mii lei 

3.Repetor digital, valoare 25 mii lei și se va reduce suma obiectivului de investiții:  

4. Sistem informatic de management al documentelor Top manager, de la 100 mii lei, la 

50 mii lei . 
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De asemenea, Regia doreşte modificarea denumirii pentru obiectivul de investiţii 

„MICROBUZ 8+1” cuprins în anexa nr.4  în „AUTOVEHICUL 8+1”, pentru a fi în 

concordanţă cu denumirea comercială din ofertele furnizorilor. 

In urma propunerii privind  rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 

2022, cuantumul cheltuielilor de investiţii rămâne la nivelul aprobat prin HCJ 

nr.28/2022, respectiv la valoarea totală de 41.802 mii lei. De asemenea, în urma 

rectificării sursele de finanţare a investiţiilor rămân în structura aprobată prin HCJ 

nr.28/2022. 

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

Regiei a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație nr.5/15.03.2022, 

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.28/28.02.2022 privind aprobarea ajutorului de 

stat, a sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice, precum și a 

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

2022.  

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Întocmit: Rodica Mazilu- Consilier                



                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

Văzut 

Director executiv 

Genica Nemeș 

 

 

 

RAPORT 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.28/2022 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 2022 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 

Referatul de aprobare nr. 7123 din 21.03.2022 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.28/2022 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 2022. 

   Nr. 7147/ 21.03.2022 

    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 2022, aprobată 

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

nr.5/15.03.2022, 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 structura cheltuielilor de 

investiții, fără a fi influențat volumul cheltuielilor și sursele de finanțare aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28/2022. 

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.28/2022 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 2022, 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. 

 

 

 

 

ȘEF SERVICIU 

Adriana Farkas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Lefter Erika 
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