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        PROIECT      

        Nr. 27118/23.10.2019                           

HOTĂRÂREA NR._____ 

                                 din 31 octombrie 2019  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.49 /2019 privind 

aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al 

R.A “ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” pe anul 2019 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.27121/23.10.2019 a Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Compartimentului patrimoniu, servicii publice și 

guvernanță corporativă din cadrul Direcției economice, raportul Serviciului juridic, precum și 

avizele Comisiilor de specialitate, 

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

nr.7900/17.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.26.604/17.10.2019, 

documentație completată cu adresa nr.8036/22.10.2019 înregistrată la Consiliul Județean 

Mureș sub nr.27066/22.10.2019, 

Luând în considerare prevederile Cap 5 din Orientările privind ajutoarele de stat destinate 

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

Prevederile art.4 alin.(1), art.6 alin.(1) şi (3) și cele ale art.10 alin.(2), lit. „f” din Ordonanța 

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.3145/05.12.2017 

privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a 

anexelor de fundamentare a acestuia, 

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

precum și a celor ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, 

hotărăşte: 

Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.49 din 9 mai 2019  privind aprobarea 

ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A “ Aeroportul 

Transilvania Târgu Mureș” , pe anul 2019, cu modificările ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 

1. Anexa de fundamentare nr.2 “ 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.1 la prezenta hotărâre; 
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2. Anexa de fundamentare nr.4 “ Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare” se 

modifică și se înlocuiește cu Anexa nr.2 la prezenta hotărâre. 

Art.II. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.III. 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. 

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

Finanţelor Publice nr.3145/2017, pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş, al R.A  Aeroportul 

„Transilvania” Târgu Mureş şi în Monitorul Oficial al judeţului Mureş, Anexele de 

fundamentare nr. 2 și nr. 4 nu se publică. 

                                                                                                                         

                                                                                               

           PREŞEDINTE                                                             AVIZAT PENTRU LEGALITATE                                                          

                       Péter Ferenc                                                                                        SECRETAR GENERAL 

                                                                                                                                             Paul Cosma 
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REFERAT DE APROBARE  

a proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Mureș nr.49/2019 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a 

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

pe anul 2019 

 

R.A “ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, în baza Hotărârii Consiliului de 

administrație nr.52/17.10.2019  transmite  prin adresa nr.7900/17.10.2019(completată 

cu adresa nr.8036/22.10.2019) întreaga documentație de solicitare a unei noi rectificări 

a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019. 

 

Rectificarea propusă se referă atât la activitatea de funcționare, cât și la activitatea de 

investiții, fără a implica fonduri suplimentare. 

 

Astfel, la activitatea de funcționare, în cadrul aceluiași volum al veniturilor și 

cheltuielilor  se propun reașezări ale elementelor de cost, respectiv, utilizarea  

economiilor realizate pentru suplimentarea unor categorii de cheltuieli de la Capitolul 

A-„Bunuri și servicii” cum ar fi: cheltuieli cu obiecte de inventar,(+20 mii lei), 

cheltuieli privind energia și apa (+53 mii lei).  

De asemenea, din economiile realizate  se propune o suplimentare a “ cheltuielilor de 

protocol și publicitate”(+15 mii lei), precum și a « cheltuielilor de deplasare » (+20 mii 

lei) și a “cheltuielilor cu pregătirea profesională «  (+20 mii lei), urmare a măsurilor 

impuse de Auditul AACR și a cursurilor specifice domeniului aeronautic. 

 

În ceea ce privește activitatea de investiții, Regia propune reprogramarea unor 

obiective pentru anul viitor și demararea din economiile realizate a unei investiții noi, 

de mare importanță pentru Regie, și anume: 

- PT +execuție sistem luminos de cat.II OACI la suprafețe de mișcare, investiție în 

valoare totală de 3.933.019,60 lei din care, pentru anul 2019 se propune a fi prevăzută 

suma de 1.143.000 lei ; 

În ceea ce privește investițiile reprogramate, valoarea totală este în sumă totală de 

1143 mii lei, și în cadrul acestora se disting ca valoare următoarele obiective : 

- Reconfigurare echipament degivrare aeronave , cu valoarea de 474 mii 

lei.(procedură de achiziție anulată) 

- Proceduri de zbor, cu valoarea de 480 mii lei.(autoritate contractantă ROMATSA 

București.Investiție amânată pentru anul următor , până la finalizarea proiectării 

procedurilor de zbor noi, de către Romatsa București). 

 Valoric, fondurile prevăzute pentru activitatea de investiții se mențin la nivelul 

aprobat anterior (conform Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.106/29.08.2019) fiind 

în sumă totală de 12.000 mii lei, din care 11.860 mii lei alocații din bugetul județului. 

  Nr.27121/23.10.2019 

  Dosar VI/D/1 
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Având în vedere cele de mai sus, precum și dispozițiile art.173 alin.(1) lit.„a” coroborat 

cu alin.(2) lit.„d” și ale art.182 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.49/2019 privind aprobarea ajutorului de stat de 

exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A “ Aeroportul Transilvania Târgu 

Mureș”, pe anul 2019 

  

 

 

PREŞEDINTE 

    Péter Ferenc  
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              Nr.27198/23.10.2019 

              Dosar VI/D/2 

 

                         RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Mureș nr.49/2019 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a 

bugetului de venituri și cheltuieli al R.A “ Aeroportul Transilvania Târgu 

Mureș”, pe anul 2019  

 

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

Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.49/09.05.2019 și a fost rectificat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.106 /29.08.2019. 

Rectificarea a vizat atât activitatea de exploatare (de funcționare) cât și 

activitatea de investiții. 

La activitatea de exploatare, prin rectificare s-a majorat ajutorul de stat de la  

4 800 mii lei la 5 500 mii lei, adică o creștere cu 700 mii lei, repartizată la 

„bunuri și servicii”(+500 mii lei) și la „cheltuieli de personal”(+200 mii lei). 

În ceea ce privește investițiile, rectificarea a constat în reducerea surselor proprii 

de finanțare de la 564 mii lei la 140 mii lei, constituită doar din amortizare. 

Pe de altă parte, au fost reașezate obiectivele de investiții în funcție de stadiul 

achizițiilor, al execuției  și al necesarului de fonduri. De asemenea, au fost 

introduse obiective noi, din economiile create prin reprogramarea unor obiective 

investiții. 

Prin adresa nr.7900/17.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub 

nr.26604/17.10.2019, completată cu adresa nr.8036/22.10.2019 înregistrată la 

Consiliul Județean Mureș sub nr.27066/22.10.2019 Regia, în baza hotărârii 

Consiliului de Administrație nr.52/17.10.2019, înaintează documentația și solicită 

o nouă rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli, rectificare care vizează o 

reașezare a elementelor bugetare în cadrul aceluiași volum valoric atât la 

activitatea de exploatare, cât și la activitatea de investiții.(Cheltuieli de capital). 

I.RECTIFICAREA ACTIVITĂȚII DE EXPLOATARE 

Conform Notei de Fundamentare, rectificarea activității de exploatare nu produce 

modificări în volumul și structura veniturilor ci doar în structura cheltuielilor. 

În cadrul cheltuielilor se propun reașezări în cadrul volumului, la Cap.A Cheltuieli 

cu bunuri și servicii(Valoare: 3.445 mii lei) iar în cadrul acestora, la subcapitolul 

A1-„Cheltuieli privind stocurile”. În acest sens  se propune utilizarea economiilor 

realizate la alineatul „ Cheltuieli cu materiale consumabile”în sumă de 73 mii 

lei(aprox.10%), pentru acoperirea creșterilor care se preconizează la alineatele „  
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Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar”(+20 mii lei) și „ 

Cheltuieli privind energia și apa”(+53 mii lei). Creșterile sunt motivate în Nota 

de Fundamentare  a Regiei nr.7888/16.10.2019 prin crearea de cheltuieli 

suplimentar, urmare a obligativității impuse de legislația în vigoare în ceea ce 

privește dotarea cu anumite echipamente de lucru (obiecte de inventar) și 

creșterea prețurilor la utilități(energie și apă). 

Modificări se propun și în cadrul subcapitolului A3- “Cheltuieli cu alte servicii 

executate de terți”, unde economii create la alineatele „cheltuieli cu 

colaboratorii”(rd.47),și „alte cheltuieli cu serviciile executate de terți”(rd.69)se 

propun a fi  utilizate pentru suplimentarea “cheltuielilor de protocol și 

publicitate” de la 10 mii lei  la 25 mii lei   (+15 mii, urmare a încheierii unui 

contract de barter-servicii publicitare ), a „cheltuielilor de deplasare” de la 34 

mii lei la 54 mii lei(+20 mii lei pentru participarea angajaților la cursuri de 

specialitate) și a” cheltuielilor cu pregătirea profesională” de la 140 mii lei la 160 

mii lei.(+20 mii lei, urmare a măsurilor impuse de Auditul AACR și a cursurilor 

specifice domeniului aeronautic)     

II. RECTIFICAREA ACTIVITĂȚII DE INVESTIȚII(CHELTUIELI DE CAPITAL) 

Regia solicită totodată și rectificarea activității de investiții, în cadrul volumului, 

prin reprogramarea unor investiții pe anul următor și utilizarea economiilor 

realizate pentru demararea unei investiții de importanță majoră și anume : 

- PT +execuție sistem luminos de cat.II OACI la suprafețe de mișcare, investiție în 

valoare totală de 3.933.019,60 lei din care, pentru anul 2019 se propune a fi 

prevăzută suma de 1.143.000 lei ; 

În ceea ce privește investițiile reprogramate, valoarea totală este în sumă totală 

de 1143 mii lei, și în cadrul acestora se disting ca valoare următoarele obiective : 

- Reconfigurare echipament degivrare aeronave , cu valoarea de 474 mii 

lei.(procedură de achiziție anulată)  

- Proceduri de zbor, cu valoarea de 480 mii lei.(autoritate contractantă Romatsa 

București.Investiție amânată pentru anul următor , până la finalizarea proiectării  

procedurilor de zbor noi, de către Romatsa București). 

Nominalizarea tuturor obiectivelor de investiții reprogramate și cauzele care au 

condus la această situație sunt detaliate în Nota de Fundamentare a Regiei. 

În cadrul anexelor de buget, investițiile se regăsesc în Anexa nr.4. 

Întrucât veniturile totale, cheltuielile totale  și în cadrul acestora capitolele și 

subcapitolele bugetului de venituri și cheltuieli nu se modifică, rectificarea de 

față produce modificări doar în Anexele de Fundamentare nr. 2- “Detalierea 

indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și 

repartizarea pe trimestre a acestora”  și în Anexa de fundamentare nr.4-

„Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare”.  
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Având în vedere argumentele de specialitate prezentate mai sus, apreciem că se 

poate supune analizei și aprobării proiectul de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.49/2019 privind aprobarea ajutorului de 

stat de exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A “ Aeroportul 

Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2019  

 

 

 

 

  DIRECTOR EXECUTIV  

                                  Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Întocmit: Monica Dohotariu, consilier 
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RAPORT 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr.49/2019 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de 

venituri și cheltuieli al R.A. ”Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2019 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

referatul de aprobare nr.27121/23.10.2019 şi raportul de specialitate al Compartimentul 

patrimoniu, servicii publice, guvernanță corporativă nr.27198/23.10.2019,  

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 legislaţiei primare şi secundare în aplicarea căreia este elaborat 

proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente activităţii autorităţii 

deliberative şi 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 următoarele prevederi legale: 

 - art.4 alin.(1) lit.„c”, art.6 alin.(1) şi (3) și art.10 alin.(2), lit.„a” și „f” din Ordonanța 

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; 

- Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului şi 

structurii bugetului de venituri şi cheltuieli; 

- art.173 alin (1), lit.„b” și cele ale alin.(3) lit. „a” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 

privind Codul administrativ. 

Conform prevederilor art.4 alin.(1) lit.„c” din OG nr.26/2013, bugetele de venituri şi 

cheltuieli ale operatorilor economici din categoria cărora face parte Regia, se aprobă prin 

hotărâre a consiliului județean. 

Astfel, bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A „ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” pe 

anul 2019 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.49/09.05.2019 și a 

fost modificat ulterior prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.106/29.08.2019.  

Conform prevederilor art.10 alin.(2) lit.„f” din O.G. nr.26/2013 operatorii economici pot 

proceda la rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, conform prevederilor art.4, în 

anumite situații impuse de prevederile legale. 

R.A „ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” a prezentat în vederea aprobării, astfel cum se 

prevede la art.6 alin.(1) din O.G. nr.26/2013, bugetul de venituri şi cheltuieli însoţit de 

anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 

modificarea fiind propusă prin Hotărârea nr.57/17.10.2019 a Consiliului de Administrație a 

Regiei. 

   Nr.27465/25.10.2019 

   Dosar nr. VI/D/1 
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Conform prevederilor art.6 alin.(3) din același act normativ, Consiliul Județean Mureș, are 

obligația ca ”… în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de 

venituri şi cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să 

elaboreze şi să transmită în vederea avizării documentaţia necesară aprobării acestora sau 

să le aprobe, după caz”. 

Conform Raportului de specialitate anexat proiectului de hotărâre, rectificarea propusă a 

Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei, pe anul 2019, nu produce modificări în volumul 

și structura veniturilor, ci doar în structura cheltuielilor.  

Totodată, rectificarea propusă implică și activitatea de investiții, în cadrul volumului, prin 

reprogramarea unor investiții pe anul viitor și utilizarea economiilor realizate pentru 

demararea unor altor investiții, detaliate în Nota de fundamentare a Regiei și regăsite în 

Anexa nr.4 la proiectul de hotărâre propus. 

Proiectul  de hotărâre supus analizei respectă prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor 

Publice nr.3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri 

şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia.  

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, Consiliul Județean Mureș, în calitatea sa de autoritate publică 

tutelară, exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare 

participaţiilor deţinute la 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, opinăm că proiectul de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 49/2019 privind aprobarea ajutorului de stat de 

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

Mureș”, pe anul 2019, 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 Codul administrativ. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit:  Lefter Erika – 2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas – Șef Serviciu 
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