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        PROIECT 

Nr. 13790/27.05.2020     

                               

                          HOTĂRÂREA NR.________ 

                                 din …… 28 mai 2020  

pentru modificarea Hotărârii 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 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr. 13786/27.05.2020 al Președintelui Consiliului Județean 
Mureș,  raportul de specialitate al Direcției economice - Compartiment patrimoniu, 
servicii publice și guvernanță corporativă nr.13796/27.05.2020, raportul Serviciului 
juridic nr.13808/27.05.2020, precum și avizul Comisiilor de specialitate, 

Având în vedere documentația depusă cu adresa R.A “ Aeroportul Transilvania Târgu 
Mureș”nr.3702/22.05..2020, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub 
nr.13.302/22.05.2020, precum și Hotărârea Consiliului de administrație 
nr.36/22.05.2020, 

Luând în considerare 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  

 Dispozițiile   art.4 alin.(1), art.6 alin.(1) şi (3) și cele ale art.10 alin.(2), lit.a) 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), ale 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, cu modificările și completările 
ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.I Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34 din 10 martie 2020 privind aprobarea 
ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A „ 
Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” , pe anul 2020, se modifică după cum urmează: 

1. La art.1 se modifică alin.(1) și alin.(3) care vor avea următorul cuprins: 
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“ Art.1.(1) Se aprobă ajutorul de stat de exploatare pentru R.A „ Aeroportul 
Transilvania Târgu Mureș” , pe anul 2020, în cuantum  de 5.200 mii lei, în vederea 
acoperirii deficitului/pierderii înregistrate la activitatea de exploatare. 

(3) Din ajutorul de exploatare se vor putea achita cheltuieli de natură salarială , într-
un   cuantum  de 5000 mii lei (salarii și bonusuri) aferente activității aeronautice 
(rd.86 din Anexa de fundamentare nr.2 „Detalierea indicatorilor economico-financiari 
prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora”) 
și cheltuieli cu bunuri și servicii într-un cuantum de 200 mii lei, pentru acoperire 
cheltuieli măsuri excepționale în criza” Covid 19” (rd.30 din Anexa de fundamentare 
nr.2 „Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi 
cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora”). 

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

3. 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.2/a. 

Art.II Anexele 1/a și 2/a 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/a „Bugetul de venituri şi cheltuieli”,coloana propuneri 
rectificare /rectificat  an curent (2020).  

Art.IV Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean 
Mureș și R.A “ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, care va răspunde de aducerea sa 
la îndeplinire.  

 

                                                                                                                      

                                                                                               

                                                                                                AVIZAT PENTRU LEGALITATE                                                          

                  PREŞEDINTE                                                                                   SECRETAR GENERAL 

                        Péter Ferenc                                                                                             Paul Cosma 
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Nr.13786/27.05.2020 

 

REFERAT DE APROBARE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.34/2020 privind 
aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri cheltuieli, al 
R.A „ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”,  pe anul 2020 

 

 

R.A „ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” a depus prin adresa nr.3702/22.05.2020, 
înregistrată  la Consiliul Județean Mureș  sub nr.13.302/22.05.2020 documentația de 
solicitare a suplimentării ajutorului de exploatare acordat, cu 200 mii lei, în vederea 
finanțării noilor cheltuieli necesare a se efectua cu asigurarea protecției personalului și a 
pasagerilor, în contextul epidemiei „ Covid 19”.  

Având în vedere că veniturile proprii ale Regiei au scăzut în ultimele 2 luni, Aeroportul 
justifică faptul că nu-și poate acoperi din venituri proprii, cheltuielile noi apărute: 
echipamente de protecție pentru personal, soluții dezinfectante pentru suprafețe, personal 
și pasageri, precum și închiriere corturi cu respectarea condițiilor de siguranță și securitate. 

Propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli a fost aprobată în Consiliul de 
administrație al Regiei prin Hotărârea nr.36 din 22 mai a.c. 

În acest context, ajutorul de stat de  exploatare acordat de autoritatea județeană  va 
crește de la 5.000 mii lei la 5.200 mii lei, diferența de 200 mii lei acordându-se cu 
destinație, pentru cheltuieli la  capitolul „ Bunuri și servicii” al bugetului de venituri și 
cheltuieli  al Regiei. 

Având în vedere cele de mai sus, precum și dispozițiile art.135 alin.(8), ale art.173 alin.(1) 
lit.„a” coroborate  cu cele ale alin.(2) lit.d) și ale art.182 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, supunem spre aprobare proiectul de 
hotărâre pentru modificarea Hotărârii 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 . 

 

 
 

PREŞEDINTE 
     Péter Ferenc 
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              Nr. 13796/27.05.2020 

              Dosar IX/B/1 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 pentru modificarea Hotărârii 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 

 

 

Ajutorul de stat de exploatare și bugetul de venituri și cheltuieli al R.A „ 
Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” au fost aprobate prin Hotărârea 
Consiliului Județean Mureș nr.34/10.03.2020.  

Astfel, prin hotărâre s-a stabilit un ajutor de stat de exploatare în cuantum de 
5000 mii lei, destinat efectuării de plăți pentru cheltuieli salariale. (evidențiate 
la rd.86 din Anexa de fundamentare nr.2 “ Detalierea indicatorilor economico-
financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe 
trimestre a acestora”. ) 

Prin adresa nr.3702/22.05.2020, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub 
nr.13.302/22.05.2020, Regia ne transmite documentația de solicitare a 
modificării ajutorului de stat, în sensul creșterii acestuia cu suma de 200 mii 
lei, pentru suportarea cheltuielilor suplimentare ivite în acest an, în contextul  
situației excepționale generate de pandemia „ Covid 19”. 

În nota de fundamentare nr.370/22.05.2020 a Regiei, se justifică necesitatea 
alocării fondurilor și destinația concretă a acestora. 

Regia informează asupra obligativității respectării unor standarde de securitate 
și protecție a pasagerilor și a personalului, solicitate și prin comunicarea 
Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Telecomunicațiilor, prin Cabinetul 
Ministrului nr.13.114/07.04.2020 către Asociația Aeroporturilor din România.    

Regia detaliază cheltuielile în sumă totală de 200 mii lei care ar fi necesare 
pentru următoarea perioadă (3 luni) și anume: 

- 150 mii lei pentru asigurare echipamente de protecție personal propriu,  
soluții dezinfectante pentru personal propriu și pasageri, dezinfectarea 
spațiilor,  corturi cu respectarea  condițiilor de siguranță și securitate.  

- 50 mii lei pentru închiriere cort de aproximativ 300 mp, cu preț estimat la 5 
euro/mp. 

 Având în vedere faptul  că, începând cu partea a doua a lunii martie a.c o serie 
de zboruri prin curse regulate au fost anulate, iar în lunile aprilie și mai  au 
operat în general curse cu muncitori sezonieri, veniturile proprii ale Regiei au 
fost profund afectate. 
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Regia argumentează că au fost diminuate pe lângă veniturile aeronautice și veniturile 
din chirii( prin suspendarea activității firmelor de pe Aeroport) și veniturile din 
parcare. 

În aceste condiții, pentru a se putea  plăti  cheltuielile suplimentare generate  de 
criza „ Covid 19” se impune o majorare a ajutorului de exploatare cu suma de 200 mii 
lei, de la 5000 mii lei la 5200 mii lei. 

Majorarea ajutorului de exploatare operează modificări în ceea ce privește bugetul 
de venituri și cheltuieli, respectiv Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș 
nr.34/10.03.2020, în sensul creșterii veniturilor totale de la 10.897 mii lei la 11.097 
mii lei(+200 mii lei) și a cheltuielilor totale de la 10.894 mii lei la 11.094 mii lei.(+200 
mii lei). 

Ajutorul suplimentar de 200 mii lei se alocă cu destinație, respectiv, pentru Capitolul 
„ Bunuri și servicii” , rd 30 din Anexa de Fundamentare nr.2 „Detalierea indicatorilor 
economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe 
trimestre a acestora”. ) În cadrul capitolului, suma se repartizează la alineatul “ 
cheltuieli cu materiale consumabile” (Rd.33 din Anexa de fundamentare nr.2) , care 
vor crește de la 1375 mii lei la 1525 mii lei.(+150 mii lei) și  la “Cheltuieli cu alte 
servicii executate de terți”,(rd.45 din Anexa de fundamentare nr.2),care  vor crește 
de la 1162 mii lei la 1212 mii lei(+50 mii lei). 

Aducem mențiunea că ajutorul suplimentar de 200 mii lei se adaugă ajutorului de 
exploarare inițial de 5000 mii lei acordat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 
nr.34/10.03.2020, cu menținerea tuturor veniturilor și cheltuielilor fundamentate 
pentru bugetul inițial.  

Se impune în perioada următoare, o reanalizare din partea Regiei a tuturor veniturilor 
și cheltuielilor, în funcție de noile condiții create, realizarea unei proiecții realiste pe 
întregul an 2020 și propunerea unei  rectificări de buget, în consecință. 

 Având în vedere că propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli  al 
Regiei a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație nr.36/22.05.2020, 
luând în considerare argumentele de specialitate prezentate mai sus, apreciem că se 
poate  supune spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.34/2020 privind aprobarea ajutorului de stat 
de exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania 
Târgu Mureș” 

                                         

                                DIRECTOR EXECUTIV  

                                                                  Alin Mărginean 

                                    

                                

 
 Întocmit: Monica Dohotariu, consilier 



                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 
RAPORT 
pentru modificarea Hotărârii 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 

  

 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 
Referatul de aprobare nr. 13786 din 27.05.2020 și în considerarea celor reținute în Raportul 
de specialitate al Direcției economice,  

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și funcționare 
al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 26.09.2019, am procedat la 
verificarea legislației primare și secundare în aplicarea căreia este elaborat proiectul, 
corespondența cu normele de competență incidente activității autorității deliberative și 
respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a întocmit prezentul raport, prin 
care precizăm următoarele: 

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 
actului administrativ sunt incidente prevederile Ordinului MDRAP 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, ale art.4 alin.(1), ale art.6 
alin.(1) și (3) și ale art.10 alin.(2) și (4) din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei 
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-
teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie 
majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor 
Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi 
cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și ale 
173 alin.(1), lit.”a” coroborate cu cele ale alin.(2), lit.”d” din Ordonanța de urgență 
nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34/10.03.2020 s-a aprobat ajutorul de stat de 
exploatare și a bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu 
Mureș”, pe anul 2020. 

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 

   Nr.13808 /27.05.2020 

    Dosar nr. IX/B/1 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                          

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 2020, aprobată 
prin Hotărârea Consiliului de Administrație al R.A. ”Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” 
nr.36/22.05.2020, 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, împreună cu 
cele 5 anexe de fundamentare ale acestuia. 

Astfel cum rezultă din raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică, regia 
solicită modificarea  ajutorului de stat, în sensul creșterii acestuia cu suma de 200 mii lei, 
pentru suportarea cheltuielilor suplimentare ivite în acest an, în contextul  situației 
excepționale generate de pandemia „Covid 19”. 

În aceste condiții, pentru a se putea  plăti  cheltuielile suplimentare generate  de criza 
”Covid 19” se impune o majorare a ajutorului de exploatare cu suma de 200 mii lei, de la 
5000 mii lei la 5200 mii lei. 

Majorarea ajutorului de exploatare determină modificări în ceea ce privește bugetul de 
venituri și cheltuieli, respectiv Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș 
nr.34/10.03.2020, în sensul creșterii veniturilor totale de la 10.897 mii lei la 11.097 mii 
lei(+200 mii lei) și a cheltuielilor totale de la 10.894 mii lei la 11.094 mii lei (+200 mii lei). 

În conformitate cu prevederile Anexei nr.6, pct.I din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 
nr.3818/2019 pe site-ul Consiliului Județean Mureș, al R.A. ”Aeroportul Transilvania Târgu 
Mureș” și în Monitorul Oficial al Județului Mureș se va publica numai Anexa nr.1 la 
proiectul de hotărâre – ”Bugetul de venituri și cheltuieli” – coloana aferentă anului 
curent(2020), respectiv "Propuneri an curent". 



                                                                                                                                                                                                          

În ceea ce privește normele de competență precizăm că potrivit prevederilor art.173 alin.(1) 
lit.„a” și ale alin.(2) lit.”d” din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, consiliul județean exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile 
corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în 
condiţiile legii. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor art. 
81-82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, cu modificările si completările ulterioare.  

Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.34/2020 privind aprobarea ajutorului de stat de 
exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A „ Aeroportul Transilvania Târgu 
Mureș”, pe anul 2020, poate fi supus dezbaterii și aprobării ulterior avizării de către 
comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art. 136 alin. (4) din Ordonanța de 
Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Întocmit: Lefter Erika 
Verificat: Șef serviciu – Adriana Farkas 

 

 






























