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                             Nr. 13646/20.05.2022                                                                       PROIECT 

 

 

HOTĂRÂREA NR.________ 

                               din _______________2022 

                privind aprobarea situațiilor financiare ale R.A. “Aeroportul Transilvania 
Târgu Mureș” la data de 31.12.2021 

 
Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.13637/20.05.2022 al Președintelui Consiliului 

Județean Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice - Compartiment 

Patrimoniu, Servicii Publice și Guvernanță Corporativă nr. 13688/20.05.2022, 

raportul Serviciului juridic nr. 13730/20.05.2022, precum și avizul Comisiilor de 

specialitate, 

Având în vedere adresa nr.3144/06.05.2022 a Regiei Autonome ”Aeroportul 

Transilvania-Târgu Mureș”, precum și Hotărârea Consiliului de Administrație 

nr.9/05.05.2022, 

Ţinând cont de prevederile: 

- art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța 

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, 

- art.18 lit. „e” 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  Regia 

Autonomă “Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, cu modificările și completările 

ulterioare, 

- art.20 lit.„h” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, 

- art.10 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare 

la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-

teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o 

participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,  

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.57/22.04.2021 privind 

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

R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, cu modificările și completările 

ulterioare, 

- art.19 alin.(4), art.28 alin. (7) şi art. 30 din Legea nr.82/1991 privind Legea 

contabilităţii, 

În conformitate cu prevederile: 

- Ordinului Ministrului Finanţelor Publice  nr.85/2022 privind principalele aspecte 

legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor 
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contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului 

Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile,  

- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/29.12.2014 pentru aprobarea 

Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile 

financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare. 

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, 

 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale individuale ale R.A. „Aeroportul 

Transilvania Târgu Mureș”, la data de 31.12.2021, situații care cuprind: „Bilanț la 

31.12.2021” (F10), “Contul de profit și pierdere” (F20), “Date informative” (F30), 

“Situația activelor imobilizate”(F40), situații însoțite de anexele privind “Note 

explicative”,  Declaratia în conformitate cu prevederile art.30 din Legea 

contabilității nr.82/1991”, “Raportul auditorului independent” și „Raportul anual 

al administratorilor R.A. Aeroportul Transilvania-Târgu Mureș cu privire la Bilanțul 

încheiat la data de 31.12.2021”, conform Anexei ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei economice din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş și R.A.“Aeroportul Transilvania-Târgu 

Mureș” care răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE                                                              Avizat pentru legalitate                                                             
Péter Ferenc                                                                   SECRETAR GENERAL 
                                                                                                                                              Paul Cosma 
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Nr. 13637/20.05.2022 

Dosar  

              

Referat de aprobare 

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea situațiilor financiare ale R.A. 

“Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” la data de 31.12.2021 

 

R.A. “Aeroportul Transilvania- Târgu Mureș” prezintă Consiliului Județean Mureș, spre 

aprobare, în calitate de autoritate tutelară, situațiile financiare anuale la 31 decembrie 

2021, situații din care fac parte „Bilanț”, “Contul de profit și pierdere”, “Date 

informative”,“Situația activelor imobilizate”, împreună cu anexele prevăzute la art.28 

alin.(7) și art.30 din Legea nr.82/1991 Legea contabilității. 

Situațiile financiare aferente exercițiului financiar pentru anul 2021, au fost aprobate de 

Regie prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.9/05.05.2022. 

Conform situațiilor financiare, Regia a obținut în anul 2021 următoarele rezultate: 

-Venituri totale: 11.502 mii lei, din care: 4.132 mii lei reprezintă ajutor de stat de 
exploatare și 2.165 mii lei reprezintă compensații pentru activitățile neeconomice, sume 
alocate din bugetul local al Județului Mureș; 
-Cheltuieli totale:11.502  mii lei; 

-Rezultat- profit brut: 0  mii lei; 

-Impozit pe profit:0  mii lei 

-Profit net: 0 mii lei 

Veniturile totale și cheltuielile totale ale Regiei au crescut în  anul 2021 faţă de anul 
2020 cu 14,87%. Profitului net în anul 2021 se mentine la nivelul   înregistrat în anul 2020 
fiind în cuantum de 0 lei. 
Veniturile din exploatare ale regiei realizate în anul 2021 se compun din : venituri proprii 
care reprezintă 23%, venituri din subvenţii de exploatare care reprezintă 59% şi alte 
venituri( venituri din subvenții pentru investiții) care reprezintă 18%, din total venituri de 
exploatare. 
Cheltuielile de exploatare ale regiei efectuate în anul 2021 se compun din: cheltuieli 
materiale  4%, cheltuieli cu energia şi apa: 5%, cheltuieli cu personalul: 46%, alte 
cheltuieli de exploatare: 30% şi cheltuieli cu amortizările şi provizioanele: 15% din total 
cheltuieli de exploatare. 
Veniturile financiare şi cheltuielile financiare înregistrează valori reduse reprezentând 
sub 0,1% din total venituri și total cheltuieli. 
 
Având în vedere cele de mai sus, precum și dispozițiile art.173 alin.(1) lit.”a” coroborate 
cu cele ale alin.(2) lit.d) și ale art.182 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre 
dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale 
Regiei Autonome  „ Aeroportul Transilvania- Târgu Mureș” , la data de 31.12.2021. 

 

 
PREŞEDINTE 
Péter Ferenc 
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                                Nr.13688/20.05.2022 
                                Dosar: IX/B/1 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare ale 
R.A.”Aeroportul Transilvania Târgu Mureş” la data de 31.12.2021 

 

Regia Autonomă "Aeroportul Transilvania-Târgu Mureş" funcţionează sub autoritatea 
Consililui Judeţean Mureş, conform H.G.nr.397 H.G. nr.398/1997 privind trecerea unor 
regii autonome de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor 
judeţene,  activitatea fiind finanţată atât din venituri proprii cât şi din fonduri publice, 
respectiv transferuri din bugetul judeţului. 
Prin adresa nr.3144/06.05.2022 înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub 
nr.11849/06.05.2022, Regia comunică  autorităţii publice judeţene, spre abrobare 
situaţiile financiare întocmite la data de 31.12.2021, însoţite de note explicative, 
raportul auditorului independent, raportul administratorilor, declaraţia în conformitate 
cu prevederile ar.30 din Legea Contabilităţii nr.82/1991 şi balanţa de verificare la 
31.12.2021, conform art.18 lit(j) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Regiei Autonome"Aeroportul Transilvania Târgu Mureş", aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr.25/2012 privind implentarea guvernanţei corporative la 
Regia Autonomă "Aeroportul Transilvania Târgu Mureş", cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
Situaţiile financiare la 31.12.2021 ale R.A. "Aeroportul Transilvania-Târgu Mureş" au fost 
întocmite în conformitate cu  prevederile art.5 alin.(1) şi ale  art.28 alin.(1) şi (7) din  
Legea nr.82/1991 Legea contabilităţii, ale Ordinului Ministrului Finanţelor nr.1802/2014 
pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale 
individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Finanţelor Publice  nr.85/2022 privind principalele 
aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor 
contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului 
Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile. 
 
Soldurile înscrise în Formularul 10 "Bilanţ" corespund cu soldurile din balanaţa de 
verificare la 31.12.2021 iar sumele înscrise în Formularul 20 "Contul de profit şi 
pierdere" corespund cu rulajele conturilor din clasa 6 şi clasa 7, din balanţa de 
verificare  la 31.12.2021. 
Regia e efectuat inventarierea anuală conform art.7 alin. (1) din Legea nr.82/1991 
Legea contabilităţii iar rezultatele inventarierii au fost valorificate prin Proces verbal 
de inventariere nr.871/03.02.2022 şi aprobate prin Hotărârea Consiliului de 
Administraţie nr.10 din 05.05.2022, conform pct.42 şi 43 din anexa la Ordin 
nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. 
 
Situaţiile financiare la 31.12.2021, întocmite de R.A."Aeroportul Transilvania Târgu 
Mureş", au fost auditate conform art.34 din Legea nr.82/1991 Legea contabilităţii, de 
societatea de audit S.C. AUDITOR FINANCIAR SARRA S.R.L. cu sediul în Mun. Hunedoara  
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str. George Enescu nr.16/3, jud. Hunedoara, CUI RO14576047,care a formulat opinia 
"fără rezerve". 
In opinia auditorului, prezentată la pct.3 din Raportul de audit „ (...) situaţiile 
financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare a  Entităţii 
la 31 decembrie 2021 precum şi a performanţei financiare şi a fluxurilor de trezorerie 
pentru exerciţiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul 
Ministrului Finanţelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor 
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale 
consolidate, cu modificările şi completările ulterioare şi completările ulterioare şi 
OMFP nr.85/2022.”.  
La pct.5 din Raportul de audit, auditorul a formulat următoarea opinie cu privire la 
continuitatea activităţii regiei: „Pe baza declaraţiilor conducerii auditorul a 
concluzionat că nu există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau 
condiţii, care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea entităţii de a-
şi  continua activitatea, în conformitate cu ISA 570 ( revizuit). ÎnPoliticele contabile 
ale entităţii nu sunt prevăzute punctual/analitic modul de efectuare a plăţilor. 
In contextul continuării pandemiei Covid-19 care poate afecta în viitor principiul 
continuităţii activităţii, auditorul statuar are rezerve asupra respectării principiului 
continuităţii activităţii entităţii în cazul prelungirii acestei pandemii". 
Din formularul de bilanţ (F10), rezultă următoarele date cu privire la patrimoniul R.A. 
"Aeroportul Transilvania-Târgu Mureş" : 
 
Structura  patrimoniului R.A. "Aeroportul Transilvania-Târgu Mureş" şi evoluţia mărimii 

acestuia în anul 2021 faţă de anul 2020 
                                                                                                                                     

Tabel nr.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.rând 
din 

bilanţ 

Denumire element 
 Bilanţier 

 

Valoare  
an  2020 

(lei) 

Valoare an 
2021 
(lei) 

Creştere/ 
diminuare 
2021/2020 

(%) 

25 
ACTIVE IMOBILIZATE, Total 

din care: 18.457.798 19.353.009 4,85 

7 Imobilizări necorporale 427.863 292.777 -31,57 

17 Imobilizări corporale 18.029.935 18.950.097 5,10 

24 Imobilizări financiare 0 110.135 
 

41 
ACTIVE CIRCULANTE, total din 

care: 2.370.478 2.944.464 24,21 

30 Stocuri 546.370 574.516 5,15 

36 Creanţe 1.367.395 2.080.840 52,18 

40 Casa şi conturi la bănci 456.713 289.108 -36,70 

 
TOTAL ACTIV 20.828.276 22.297.473 7,05 

53+64 DATORII TOTALE 1.822.343 2.057.801 12,92 

68 PROVIZIOANE 580.137 570.137 -1,72 

72 VENITURI IN AVANS 282.714 934.720 230,62 

69 Subvenţii pentru investiţii 17.557.423 18.147.218 3,36 

100 CAPITALURII PROPRII 585.659 587.597 0,33 

 
TOTAL PASIV 20.828.276 22.297.473 7,05 
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I.Activul total al  regiei este  în valoare de 22.297.473 lei, din care: 
- Active imobilizate în valoare de 18.457.798 lei, care reprezintă 86,79% din total 
active. 
- Active circulante în valoare de 2.944.464 lei, care reprezintă 13,21 % din total active. 
 
Activele totale ale societăţii au crescut în anul 2021 faţă de anul 2020 cu 7,05%, 
datorită creșterii activelor circulante cu 24,21% și creșterii activelor imobilizate cu 
4,85%. 
  
Activele imobilizate  au crescut cu  4,85% în anul 2021 faţă de anul 2020, , datorită 
investiţiilor efectuate în anul 2021 în valoare totală de  1.783 mii lei constând în 
echipamente tehnologice (sistem securitate aeroportuară, modernizare sistem TVCI acces 
zona publică, echipamente de intervenție pentru pompierii), investiții efectuate pentru 
bunurile de natura domeniului public al statului ( proiect tehnic și executie privind 
sistemuul  de balizaj luminos de categoria II OACI la suprafețele de mișcare, lucrari de 
reabilitare CT1 etc.,).  

Investițiile realizate în cursul anului 2021 au fost realizate din surse proprii de finanțare în 
cuantum de 69 mii lei și 1.714 mii lei din alocații de la bugetul local al Județului Mureș. 

Valoarea contabilă a activelor imobilizate a fost diminuată cu valoarea amortizărilor 
înregistrate în cursul anului 2021 în valoare totală de 1.578.257 lei.  

În ceea ce privește structura activelor imobilizate la 31.12.2021, în valoare totală de 
19.353.009 lei, aceasta se prezintă astfel: 

- Imobilizări necorporale în valoare totală de 292.777 lei, respectiv 1,51 % din total 
active imobilizate 

-  Imobilizări corporale în valoare totală de 18.950.097 lei, respectiv 97,92 % din total 
active imobilizate.  

- Imobilizări financiare în valoare totală de 110.135 lei, respectiv 0,57% din total active 
imobilizate. 

In cadrul imobilizărilor corporale ponderea cea mai mare o dețin echipamentele 
tehnologice respectiv 55,33%, urmate de investițiile în curs la bunurile din domeniul public 
al statului în procent de  18,03%, construcții în procent de 8,17%, alte instalații, utilaje și 
mobilier 1,19%. 

Activele circulante au crescut  cu 24,21% în anul 2021 față de anul 2020, datorită creșterii 
creanțelor de încasat  cu 52,18%, a stocurilor cu 5,15%, și a reducerii disponibilităților 
bănești cu 36,70%. 

Structura activelor circulante la 31.12.2021, în  valoare totală de 2.944.464 lei, se prezintă 
astfel: 

- Stocuri în valoare de 574.516 lei, respectiv 19,51% ; 
- Creanțe în valoare totală de 2.080.840 lei, respectiv 70,67%; 
- Disponibilități bănești în valoare totală de 289.108 lei, respectiv 9,82 %; 

II.Pasivul total al Regiei la data de 31.12.2021 este în valoare totală de 22.297.473 lei, din 
care: 

- Datorii totale: 2.057.801 lei, ceea ce reprezintă 9,23% din total pasiv. 
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- Provizioane: 570.137 lei, ceea ce reprezintă 2,56 % din total pasiv. 
- Venituri în avans: 934.720 lei, ceea ce reprezintă 4,19 % din total pasiv. 
-        Subvenții pentru investiții: 18.147.218 lei, ceea ce reprezintă 81,39% din total pasiv. 
- Capitaluri proprii: 587.597 lei, ceea ce reprezintă 2,64% din total pasiv, din care 
patrimoniul regiei  este în valoare de 411.398 lei. 
 
Pasivul total al societății  a crescut  în anul 2021 faţă de anul 2020 cu 7,05 %, datorită 
creșterii datoriilor totale cu 235.458 lei, a veniturilor în avans cu 652.006 lei și a 
subvențiilor pentru investiții cu 589.795 lei.  
 
Structura capitalului propriu la 31.12.2021,  în valoare de 587.597 lei, se prezintă astfel: 
- Patrimoniul regiei: 411.398 lei; 
- Rezultatul reportat ( profit nerepartizat) : 176.199 lei; 
 
Din formularul F20 „Contul de profit şi piedere la data de 31.12.2021”, rezultă 
următoarele date cu privire la veniturile, cheltuielile și profitul realizat  de  R.A. 
"Aeroportul Transilvania-Târgu Mureş" în anul 2021: 
                                                                                                            Tabel nr. 2 
 

Nr.rând 
din 

formularul 
F20 

Denumirea indicatorilor 
 

Valoare  an 
2020 
(lei) 

Valoare an 
2021 
(lei) 

Creştere/ 
Diminuare 
2021/2020 

(%) 

01 Cifra de afaceri netă 7.365.731 8.945.018 21,44 

16 Venituri din exploatare- 10.003.705 11.374.594 13,70 

2 
Venituri din producţia 

vândută 2.379.131 2.648.120 11,31 

6+12 
Venituri din subvenţii de 

exploatare 5.345.947 6.678.259 24,92 

 
Alte venituri din exploatare 2.278.627 2.048.215 -10,11 

     42 Cheltuieli din exploatare 10.001.050 11.370.265 13,69 

17+18 Cheltuieli materiale 501.283 446.586 -10,91 

19 Cheltuieli cu energia si apa 563.636 560.924 -0,48 

22 Cheltuieli cu personalul 5.268.960 5.219.081 -0,95 

31 Alte cheltuieli din exploatare 1.389.707 3.489.717 151,11 

25+28 
Cheltuieli privind amortizarile  

si provizioanele 2.277.464 1.653.957 -27,38 

52 Venituri financiare 9.928 127.698 1186,24 

59 Cheltuieli financiare 12.047 132.027 995,93 

     62 Venituri totale 10.013.633 11.502.292 14,87 

63 Cheltuieli totale 10.013.097 11.502.292 14,87 

64 Profit brut 536 0 
 66 Impozit pe profit 536 0 
 69 Profit net 0 0 
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Conform datelor din tabel nr.2,  rezultă că în anul 2021, Regia nu înregistrat profit sau 
pierdere, valoarea înregistrată pentru acest indicator economic  fiind zero. 
 
-Venituri totale sunt în valoare de 11.502.292 lei 
-Cheltuielile totale sunt în valoare totală de: 11.502.292 lei 
-Profit brut: 0 lei 
-Profit net: 0 lei 
Veniturile totale și cheltuielile totale ale Regiei au crescut în  anul 2021 faţă de anul 
2020 cu 14,87%. 
Valoarea profitului net în anul 2021 se menţine la nivelul  înregistrat în anul 2020 fiind 
în cuantum de 0 lei. 
Veniturile din exploatare ale regiei realizate în anul 2021 în valoare totală de 
11.374.594 lei,  se compun din :  
-venituri proprii în cuantum de 2.648.120 lei,  care reprezintă 23 % din  veniturile din 
exploatare; 
- venituri din subvenţii de exploatare în cuantum de 6.678.259 lei care reprezintă 59% 
din  veniturile din exploatare, din care: 4.131.899,22 lei reprezintă ajutor de stat de 
exploatare și 2.165.000 lei reprezintă compensații pentru activitățile neeconomice, 
sume alocate din bugetul local al Județului Mureș. 
-alte venituri( venituri din subvenții pentru investiții) care reprezintă 18% din  veniturile 
din exploatare. 
Cheltuielile de exploatare ale regiei efectuate în anul 2021 se compun din: cheltuieli 
materiale:  4%, cheltuieli cu energia şi apa: 5%, cheltuieli cu personalul: 46%, alte 
cheltuieli de exploatare: 31% şi cheltuieli cu amortizările şi provizioanele: 15% din total 
cheltuieli de exploatare. 
Veniturile financiare şi cheltuielile financiare înregistrează valori reduse reprezentând 
sub 0,1% din total venituri și total cheltuieli. 
Formularul 30 Date informative prezintă informaţii privind structura creanţelor, 
structura datoriilor, numărul de personal, capital social, subvenţii, structura 
disponibilităţilor băneşti, cheltuieli cu colaboratorii şi date privind bunurile din 
patrimoniul public dat în administrare.  
Deasemenea din continutul formularului 30 rezultă faptul că în anul 2021 nu au existat 
modificări cu privire la capitalul R.A. ”Aeroportul Transilvania-Târgu Mureș”. 
Numărul efectiv al salariaţilor existent  la 31.12.2021 este de 87 salariați,  
înregistrându-se o scădere nesemnificativă de la 88 salariați în anul 2020 la 87 slariați în 
anul 2021. 
Formularul 40 Situaţia activelor imobilizate prezintă modificările care au avut loc în 
cursul anului în cadrul activelor imobilizate. 
Conform datelor din Formularul 40, rezultă că regia a înregistrat creșteri ale activelor 
imobilizate în valoare totală de 5.574.253 lei, din care şi a înregistrat reduceri de 
active imobilizate în valoare totală de 3.547.940 lei.  Valoarea amortizărilor 
înregistrată în cursul anului 2021 pentru activele imobilizate este în valoare de 
1.718.131 lei. 
 
Având în vedere argumentele de specialitate prezentate mai sus, apreciem că se poate 
supune spre analiză şi dezbatere  proiectul de hotărâre privind aprobarea situaţiilor 
financiare ale R.A.”Aeroportul Transilvania Târgu Mureş” la data de 31.12.2021. 
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RAPORT 

pentru aprobarea situațiilor financiare ale R.A „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, la 
data de 31.12.2021 

  

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu Referatul 

de aprobare nr. 13637 din 20.05.2022 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 Legii contabilității nr.82/1991, republicate, cu 

modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 

pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi 

situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului 

Ministrului Finanțelor Publice nr.85/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi 

depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor 

economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice și pentru reglementarea 

unor aspecte contabile, art.3 din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,  art.20 lit.”h” din Legea 

nr.273/2006 privind finanțele publice locale, art.10 din OG nr.26/2013 privind întărirea 

disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile 

administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o 

participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,  precum și prevederile 

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, 

ale art.18 lit.„e” 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, precum 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, cu modificările și completările ulterioare. 
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Potrivit prevederilor art.5 alin.(1) din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, ”persoanele prevăzute la art.1 alin.(1) - (4), ( inclusiv 

regiile autonome) au obligaţia să conducă contabilitatea în partidă dublă şi să întocmească 

situaţii financiare anuale, potrivit reglementărilor contabile aplicabile. […].”  

Din raportul de specialitate anexat proiectului de hotărâre reiese faptul că, R.A. „Aeroportul 

Transilvania Târgu Mureș”, a întocmit situaţiile financiare la 31.12.2021, utilizând indicatorii din 

sistemul finanțelor publice, cu respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor 

Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare 

anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările 

ulterioare și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.85/2022 privind principalele aspecte 

legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale 

ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice și pentru 

reglementarea unor aspecte contabile. 

Situațiile financiare au fost aprobate de către Consiliul de Administraţie al R.A. „Aeroportul 

Transilvania” Târgu Mureș prin Hotărârea nr.9/05.05.2022 şi auditate de un auditor financiar 

independent, audit finalizat prin întocmirea unui Raport de audit. 

 În considerarea prevederilor art.18 lit.„e” din Regulamentul de Organizare și Funcționare al 

Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.25/2012, situațiile financiare au fost prezentate Consiliului Judeţean Mureș 

pentru aprobare, prin adresa înregistrată cu nr.3144/06.05.2022. 

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 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 aprobarea 

situațiilor financiare ale R.A „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, la data de 31.12.2021, 

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. 
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