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HOTĂRÂREA NR.27 
din 1 martie 2017 

privind  repartizarea pe anul 2017 a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale din județul Mureș şi a sumelor defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată, destinate finanţării cheltuielilor  
privind drumurile judeţene şi comunale 

 
Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând Expunerea de motive nr.4048/28.02.2017 a Direcţiei Economice, precum şi 
avizele comisiilor de specialitate,  
Având în vedere prevederile art.4 alin.(1) lit."c" şi "d" şi alin.(2) lit. "b1" din Legea 
bugetului de stat pe anul 2017 nr.6/2017, precum şi Decizia Şefului de administraţie al 
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş nr.5419/22.02.2017, 
În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

hotărăşte: 
 

Art.1. (1) Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 
28.547.000 lei pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de 
funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru 
rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi 
alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr.171/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2015 pentru 
stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, aprobată prin Legea nr. 40/2016, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din 
fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007 - 2013, precum şi 
unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu completări prin Legea nr.124/2016, pentru 
susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de 
infrastructură care necesită cofinanţare locală, conform anexei nr.1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
(2) Autorităţile deliberative şi executive ale administraţiei publice locale, constituite la 
nivelul unităţilor administrativ-teritoriale cărora le-au fost repartizate sume potrivit alin. 
(1), au obligaţia alocării şi utilizării acestora conform destinaţiilor prevăzute de lege şi cu 
respectarea metodologiilor legal aprobate. 
Art.2. (1) Se aprobă repartizarea sumei de 10.425.000 lei în vederea finanţării 
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, conform anexei nr.2, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  
(2) Autorităţile deliberative şi executive ale administraţiei publice locale, constituite la 
nivelul unităţilor administrativ-teritoriale cărora le-au fost repartizate sume potrivit alin. 
(1), au obligaţia alocării şi utilizării acestora conform destinaţiilor prevăzute de lege şi cu 
respectarea metodologiilor legal aprobate.  
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, Administraţiei 
Judeţene a Finanţelor Publice Mureş, consiliilor locale cuprinse în anexe şi direcţiilor 
Economică şi Tehnică din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de ducerea sa 
la îndeplinire. 
 
PREŞEDINTE                                                                                            Contrasemnează                                                              
Péter Ferenc                                                                                                    SECRETAR                                                                                                        
                                                                                        Paul Cosma       Paul Vosma         

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa1_hot027_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa2_hot027_2017.xls
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
Direcția Economică 
Nr.4048/28.02.2017 
Dosar VI D/1 
              

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind repartizarea, pe anul 2017, a sumelor pentru echilibrarea 

bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din județul Mureș şi a sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind 

drumurile judeţene şi comunale 
 
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(1)  lit. "c" din Legea bugetului de stat pe anul 
2017 nr.6/2017 au fost alocate judeţului Mureş sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale 
totalizând 10.425.000 lei, repartizarea acestora pe unităţi administrativ-teritoriale 
urmând a fi realizată prin hotărâre a Consiliul Judeţean Mureş în funcţie de lungimea şi 
starea tehnică a drumurilor, după consultarea primarilor. 
În conformitate cu prevederile art.4, alin. (1) lit. "d"  din  Legea bugetului de stat pe anul 
2017 au fost alocate judeţului Mureş sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ teritoriale totalizând  
70.529.000 lei. Din această sumă 10.000.000 lei se alocă Judeţului Mureş pentru 
continuarea lucrărilor la Aeroportul Internaţional Transilvania Tîrgu Mureş, diferenţa şi 
sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale fiind 
repartizate după cum urmează: 
- 27% pentru bugetul Judeţului Mureş; 
- 73% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, astfel: 

 20% din sumă, prin hotărârea Consiliului Judeţean Mureş, în conformitate cu prevederile 
art.4 alin. (2) lit. "b1" din lege; 

 80% din sumă, prin Decizia Şefului de administraţie al Administraţiei Judeţene a 
Finanţelor Publice Mureş, în conformitate cu prevederile art.4 alin.(2) lit. "b2" şi "b3" din 
lege. 
Consiliul Judeţean Mureş a fost înştiinţat prin adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor 
Publice Mureş nr.21434/22.02.2017 cu privire la sumele pentru echilibrarea bugetelor 
locale care urmează a fi repartizate pe unităţi administrativ-teritoriale, acestea 
totalizând 28.547.000 lei, din care: 
- 8.837.000 lei sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale; 
- 19.710.000 lei aferentă cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale. 
Pentru fundamentarea repartizării sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale, 
respectiv a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, Consiliul Judeţean Mureş a solicitat 
unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ transmiterea unor date privind 
programele/proiectele de dezvoltare locală, arieratele înregistrate la data de 30.11.2016 
şi situaţia drumurilor judeţene şi/sau comunale aflate în administrarea acestora. 
Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre anexat. 
  
  

PREŞEDINTE                          DIRECTOR EXECUTIV                  DIRECTOR EXECUTIV 
Péter Ferenc                         Márton Katalin                          Alin Mărginean   
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HOTĂRÂREA NR.31 
din 30 martie 2017 

privind aprobarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2017 
 
 
Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând Raportul nr.6111/24.03.2017 la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului 
general al Judeţului Mureş pentru anul 2017, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  
Potrivit prevederilor Legii nr.6/2017 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2017, 
Ţinând seama de adresa nr.3702/23.02.2017 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor 
Publice Mureş şi Decizia nr.5419/22.02.2017 privind alocarea de sume şi cote defalcate 
pentru anul 2017 şi a estimărilor pe anii 2018-2020,  
Având în vedere anexa nr.2 la HCJM nr.27/2017 privind repartizarea pe anul 2017 a 
sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale din 
județul Mureș și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanțării 
cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, 
În conformitate cu art.14 şi art.58 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare,  
În temeiul prevederilor art.91 alin.(3) lit. a) şi a art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

hotărăşte: 
 

Art.1. Se aprobă bugetul general al judeţului Mureş pe anul 2017 la venituri în sumă de 
540.302.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 677.582.000 lei, precum şi estimări pentru anii 
2018-2020,conform anexei nr.1. 
Art.2. Se aprobă bugetul Judeţului Mureş pe anul 2017 la venituri în sumă de 314.903.000 
lei şi la cheltuieli în sumă de 452.183.000 lei, pe secţiune de funcţionare şi secţiune de 
dezvoltare. 
Art.3. Se aprobă bugetul Judeţului Mureş pe anul 2017, secţiunea de funcţionare, 
conform anexei nr.2/1. 
Art.4. Se aprobă bugetul Judeţului Mureş pe anul 2017, secţiunea de dezvoltare, conform 
anexei nr.2/2. 
Art.5. Se aprobă finanţarea deficitului secţiunii de dezvoltare în sumă de 137.280.000 lei 
din excedentul anilor precedenţi. 
Art.6. Se aprobă bugetul propriu al Judeţului Mureş şi al instituţiilor finanţate integral 
sau parţial din bugetul Judeţului Mureş, cu detalierea cheltuielilor pe articole şi alineate 
conform anexelor nr.3, de la nr.3/1 până la 3/118. 
Art.7. Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, conform anexelor nr.4, de la 4/1 până 
la 4/12. 
Art.8. Se aprobă bugetul unităţiilor sanitare publice cu paturi din subordinea Consiliului 
Judeţean Mureş,  conform anexelor nr.5/1 şi 5/2. 
Art.9. Se stabileşte numărul maxim de posturi ale aparatului de specialitate al  
Consiliului Judeţean Mureş, serviciilor  şi instituţiilor publice de sub autoritatea acestuia, 
finanţate în anul 2017 din bugetul Judeţului Mureş, conform anexei nr.6. 
Art.10. Se aprobă programul de investiţii pe anul 2017 pentru Consiliul Județean  Mureş, 
instituţiile şi serviciile publice subordonate acestuia, conform anexei nr.7. 
Art.11. Se aprobă programul de reparaţii pe anul 2017 pentru Consiliul Judeţean  Mureş, 
instituţiile şi serviciile publice subordonate acestuia, conform anexei nr.8. 
Art.12. Se aprobă programul lucrărilor şi serviciilor de întreţinere şi reparaţii la 
drumurile publice  judeţene pe anul 2017, conform anexei nr.9.  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa1_hot031_2017.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa2_hot031_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa2_hot031_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa3_hot031_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa4_hot031_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa4_hot031_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa5_hot031_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa6_hot031_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa7_hot031_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa8_hot031_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa9_hot031_2017.xls
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Art.13. Se aprobă bugetul proiectelor multianuale pentru anul 2017 conform anexei 
nr.10. 
Art.14. Se aprobă numărul de posturi pentru personalul neclerical din județul Mureș 
pentru anul 2017, conform anexei nr.11. 
Art.15.  Anexele de la nr.1 la nr.11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.16. Cu ducerea la îndeplinire, în condiţiile legii, a prezentei hotărâri se însărcinează 
direcţiile, serviciile şi compartimentele din aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean Mureş, precum şi instituţiile subordonate acestuia. 
Art.17. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş şi 
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş.  
 
 
PREŞEDINTE                                                                               Contrasemnează                                                              
Péter Ferenc                                                                                     SECRETAR 
                                                                                                                                                            Paul Cosma 
             
 

HOTĂRÂREA NR.32 
din 30 martie 2017 

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al 
S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A , pe anul 2017 

 
      

Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând Expunerea de motive nr.6093/23.03.2017 a Direcţiei Economice, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate,  
Având în vedere solicitarea din adresa nr.101/17.03./2017, a S.C. „Parc Industrial Mureş” 
S.A, 
Luând în considerare prevederile art.4 alin.(1), art.6 alin.(1) şi (3), precum şi ale art.10 
alin.(b) 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 modificări şi completări ulterioare,  
Cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.20/07.01.2016 
privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a 
anexelor de fundamentare a acestuia,  
În temeiul art.91 alin.(1) Iit. a) şi alin.(2) lit.d), precum şi al art.97 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

hotărăşte: 
 
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A pe 
anul 2017, conform următoarelor 5 anexe: 
(1) Anexa nr.1 ”Bugetul de venituri şi cheltuieli” (bugetul activităţii generale); 
(2) Anexa de fundamentare nr.2 „Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi 
în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora”; 
(3) Anexa de fundamentare nr.3 „Gradul de realizare a veniturilor totale”; 
(4) Anexa de fundamentare nr.4 „Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare”; 
(5) Anexa de fundamentare nr.5 ”Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de 
reducere a plăţilor restante”; 
Art.2. Anexele 1 -5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa10_hot031_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa10_hot031_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa11_hot031_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa_hot032_2017.pdf
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Art.3. În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor 
totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a 
veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi. 
Art.4. Se mandatează d-na Monica Dohotariu, în calitate de reprezentant al Consiliului 
Judeţean Mureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC „Parc Industrial Mureş S.A, să 
voteze în Adunarea Generală a Acţionarilor, bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii, 
aprobat, conform articolelor 1-3 la prezenta hotărâre. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Mureş, 
reprezentantului AGA şi S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A”, care va răspunde de aducerea 
sa la îndeplinire. 
 Art.6. Pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş, al S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A şi în 
Monitorul Oficial al Judeţului Mureş, se publică doar Anexa nr.1 „Bugetul de venituri şi 
cheltuieli”, coloana Propuneri/Aprobat an curent (2017), în conformitate cu prevederile 
Anexei nr.6, punctul I al Ordinului Ministrului Finanţelor nr.20/2016, cu modificări 
ulterioare. 
 
PREȘEDINTE                            Contrasemnează 
Péter Ferenc                  SECRETAR 
                                    Paul Cosma 
                                                                                                                                                                                                  
 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
Direcția Economică 
Nr.6093/23.03.2017 
Dosar VI/D/2 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C „Parc 
Industrial Mureş” S.A, pe anul 2017 

 
Consiliul Judeţean Mureş este acţionat majoritar la S.C „Parc Industrial Mureş” S.A, 
societate înfiinţată în anul 2003 cu scopul administrării infrastructurii Parcului Industrial 
Mureş, obiectiv finanţat în cadrul Programului Phare 2001, Facilitatea Suplimentară 
pentru Investiţii, componenta RO 0101.03, fiind asociat cu următoarele consilii locale: 
Ungheni, Sînpaul, Iernut şi Luduş. 
S.C „ Parc Industrial Mureş” S.A prezintă Consiliului Judeţean Mureş bugetul de venituri şi 
cheltuieli pentru anul 2017, spre aprobare, în conformitate cu prevederile articolului 4 
alin.(1) lit.a) şi ale articolului 6 alin.(1) ale 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. 
Propunerea privind Bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii pentru anul 2017, 
înaintată cu adresa nr.101/17.03/2017, (nr.CJM 5504/17.03.2017) cuprinde 5 anexe, în 
concordanţă cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.20/07.01.2016 
privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi 
anexelor de fundamentare a acestuia. 
Anexa nr.1 - „Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017”, reprezintă bugetul 
activităţii generale şi înregistrează date comparative privind veniturile şi cheltuielile, 
inclusiv activitatea de investiţii, între anii 2016(realizat), anul curent 2017 (propuneri) şi 
anii următori 2018, 2019 (estimări). 
În acest sens, veniturile anului 2017 pentru finanţarea activităţii curente sunt propuse la 
acelaşi nivel cu anul 2016, (1474 mii lei în 2017 faţă de 1473 mii lei în 2016) cu o uşoară 
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creştere (+2%) la activitatea de exploatare, (1422 mii lei în 2017 faţă de 1397 mii lei în 
2016).  
În Nota de Fundamentare ataşată proiectului de buget, societatea explică că veniturile 
ce se bazează preponderent pe redevenţe şi chirii au fost prognozate, luându-se în calcul 
contractele în derulare, cu aplicarea aceluiaşi nivel al tarifelor ca şi în 2016, respectiv, 
taxa de administrare  de 0,5 Eur/mp/an sau 1 Eur/mp/an în funcţie de stadiul investiţiei 
şi a obligaţiilor asumate de concesionari, iar redevenţa de asemenea, la nivelul anului 
anterior, adică 2,34 Eur/mp/an pentru contractele încheiate pe 5 ani, respectiv, între 
0,12-1,80 Eur/mp/an, pentru cele încheiate pe 49 de ani.  
În calcul s-a luat un curs de schimb de 4,5 lei/Eur şi o inflaţie anuală de 1,4%, 
reprezentând indicele de creştere a preţurilor de consum prognozat pe anul 2017. 
Veniturile financiare sunt formate din dobânzi pentru depozite la termen şi diferenţe de 
curs valutar, fiind  planificate cu prudenţă, în scădere faţă de anul anterior (52 mii lei în 
anul 2017 faţă de 76 mii lei în anul 2016). 
În ceea ce priveşte Cheltuielile totale, acestea sunt previzionate la nivelul de 1439 mii lei cu o 
creştere semnificativă de aproape 30% faţă de nivelul de 1115 mii lei realizat în anul anterior.  

 Conducerea societăţii motivează în Nota de Fundamentare a proiectului de buget că 
majorarea cheltuielilor se datorează planificării unor cheltuieli cu reparaţii, revizii şi 
verificări obligatorii, neefectuate în ultimii ani, şi a căror nerealizare poate conduce la 
suspendarea activităţii societăţii prin  neobţinerea autorizaţiilor  necesare funcţionării şi 
exploatării Parcului Industrial Mureş.  

Creşteri se prevăd şi la cheltuielile de personal, detaliindu-se conform Notei de 
Fundamentare, astfel: 
- creştere a salariilor de bază  ale angajaţilor cu un procent mediu de 5,47%. 
- creşterea valorii tichetelor de masă la valoarea maximă stabilită de lege;(valoarea 
tichetelor creşte de la 9,57lei/buc la 15 lei/buc.); 
- decontarea cheltuielilor de transport pentru angajaţi de la domiciliu la locul de muncă 
şi retur (pentru angajaţi cu domiciliul în altă localitate), începând cu luna aprilie 2017; 
Pe ansamblu, cheltuielile cu personalul cresc în fapt, conform justificărilor de mai sus, cu 
7,03%, deşi în buget creşterea faţă de realizările anului precedent este mai mare, 
respectiv, de 22%, aceasta datorită faptului că mare parte a anului 2016 salariile au fost 
diminuate, reîntregindu-se pe parcurs, în funcţie de îmbunătăţirea situaţiei financiare a 
societăţii. 
Variaţii semnificative, în sensul majorării se înregistrează la „alte cheltuieli de 
exploatare” (245 mii lei planificat pt. 2017 faţă de 144 mii lei realizat în anul 2015). 
Conducerea societăţii motivează creşterile prin necesitatea cuprinderii unor categorii de 
cheltuieli cum ar fi: 
- dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente recalculării impozitului pe profit pentru anii 
2008-2013, recalculare impusă prin Decizia Curţii de Conturi Mureş; 
- cheltuieli cu provizioane constituite pentru deprecierea creanţelor clienţi (facturi cu o 
vechime mai mare de 1095 zile de la data scadenţei, precum şi pentru clienţi în litigiu) 
Faţă de veniturile şi cheltuielile previzionate rezultă un profit brut al anului 2017 de 35 mii lei.  
Profitul anului 2016 în sumă brută de 358 mii lei urmează să fie repartizat conform 
prevederilor legale (OG 64/2001), constituindu-se în primul rând fondul de rezervă, în 
cuantum de 5% din profitul brut (17,9 mii lei). 
Din profitul rămas se va putea acoperi în întregime pierderea rămasă din anii precedenţi 
în sumă de 182,2 mii lei. 
În continuare, Anexele nr.2-5 sunt anexe de fundamentare ale bugetului, după cum 
urmează:  
Anexa de fundamentare nr.2 „Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în 
bugetul de venituri şi cheltuieli”, realizează o detaliere a veniturilor pe tipuri de venituri 
şi a cheltuielilor pe elemente de cheltuieli, prin compararea anilor 2015 (realizat), 2016 
(aprobat şi realizat), cu propuneri an curent  2017. 
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Totodată, se defalcă pe trimestre propunerile anului 2016, cu menţiunea că la finele 
fiecărui trimestru, datele sunt prevăzute cumulat de la începutul anului. 
Anexa de fundamentare nr.3 „Gradul de realizare a veniturilor totale”, prezintă modul 
de realizare a veniturilor în ultimii 2 ani, (2015 şi 2016) faţă  de bugetele aprobate. Se 
constată îndepliniri ale indicatorilor de venituri, respectiv depăşiri ale nivelului 
previzionat şi anume, în anul 2015 cu +29,5% pe total venituri, (1590 mii lei realizat faţă 
de 1227 mii lei aprobat) iar în anul 2016 o creştere cu +14,5% faţă de nivelul previzionat 
(1473 mii lei realizat faţă de 1286 mii lei aprobat).  
Anexa de fundamentare nr.4 - „Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare”, 
realizează o comparaţie între programul de investiţii al anului curent 2017, cu anul 
anterior 2016, cu specificarea şi încadrarea în sursele de finanţare. 
Din anexă se constată că în anul anterior 2016, societatea şi-a constituit surse proprii din 
amortizare, fără a cheltui nimic la activitatea de investiţii. 
Pentru anul 2017 îşi propune constuirea surselor, de asemenea din amortizare, sume pe 
care le propune a fi cheltuite pentru obiectivul „sistem de încălzire/aer condiţionat la 
Incubator afaceri”, bun ce aparţine domeniului public al judeţului Mureş, transmis în 
administrarea SC „Parc Industrial Mureş” S.A. 
Ultima anexă de fundamentare, Anexa nr.5 „Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut 
şi de reducere a plăţilor restante”, are ca scop reflectarea efectelor măsurilor de 
îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a plăţilor restante. 
Se observă că, pentru anul 2017, efectele pozitive ale veniturilor suplimentare estimate 
din încheierea de noi contracte, (110 mii lei) nu pot anihila efectul negativ al cauzelor 
care diminuează efectele benefice, respectiv, creşterea cheltuielilor cu reparaţii, revizii, 
cheltuieli personal (- 324 mii lei) şi pierderi din creanţe incerte (-109 mii lei). 
Efecte pozitive mai susţinute se preconizează începând cu anul 2018. 
Întrucât Consiliul Judeţean Mureş deţine o participaţie majoritară în capitalul societăţii, 
ceilalţi acţionari fiind consiliile locale Ungheni, Sînpaul, Iernut şi Luduş, prin articolul 4 al 
prezentei hotărâri se mandatează reprezentantul Consiliului Judeţean Mureş în  Adunarea 
Generală a Acţionarilor, să voteze bugetul aprobat în condiţiile prezentei hotărâri la 
şedinţa de plen a Adunării Generale a Acţionarilor.  
Menţionând că actuala propunere  a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 a fost 
aprobată la şedinţa Consiliului de Administraţie a societăţii din 17 martie 2017, supunem 
spre dezbatere şi aprobare, proiectul de hotărâre alăturat. 
 
 
PREŞEDINTE                                                                  DIRECTOR EXECUTIV  
Péter Ferenc                                                                        Alin Mărginean 
             
 

HOTĂRÂREA NR.33 
din 30 martie 2017 

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli  
al R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, pe anul 2017 

 
Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând Expunerea de motive nr.6232/24.03.2017 a Direcţiei Economice, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate,  
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie a R.A. „Aeroportul Transilvania 
Tîrgu Mureş” nr.8/24.03.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub 
nr.6190/24.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A 
„Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”,  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
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Luând în considerare prevederile art.6  alin.(1) şi (3), precum şi cele ale art.10 alin.(2), 
lit.f) 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.20/07.01.2016 
privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a 
anexelor de fundamentare a acestuia, 
În temeiul art.91 alin.(1) Iit. a) şi alin.(2) lit.d), precum şi al art.97 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

hotărăşte: 
 

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania Tîrgu 
Mureş” pe anul 2017, conform următoarelor 5 anexe: 
(1) Anexa nr.1 „Bugetul de venituri şi cheltuieli” (bugetul activităţii generale); 
(2) Anexa de fundamentare nr.2 „Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi 
în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora”; 
(3) Anexa de fundamentare nr.3 „Gradul de realizare a veniturilor totale”. 
(4) Anexa de fundamentare nr.4, „Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare”; 
(5) Anexa de fundamentare nr.(5) „Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de 
reducere a plăţilor restante”; 
Art.2. Anexele 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Mureş şi 
R.A. „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, care va răspunde de aducerea sa la 
îndeplinire. 
Art.4. Pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş, al R.A. Aeroportul „Transilvania” Tîrgu 
Mureş şi în Monitorul Oficial al Judeţului Mureş, se publică doar Anexa nr.1 „Bugetul de 
venituri şi cheltuieli”, coloana propuneri/prevederi an curent (2017), în conformitate cu 
prevederile Anexei nr.6, punctul I al Ordinului Ministrului Finanţelor nr.20/2016, cu 
modificări ulterioare.  
 
PREȘEDINTE                        Contrasemnează   
Péter Ferenc                               SECRETAR    
                                       Paul Cosma                                                                                        
 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
Direcțai Economică 
Nr.6232/24.03.2017 
Dosar VI/D/2 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A 
„Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, pentru anul 2017 

 
Regia Autonomă „Aeroportul TransilvaniaTîrgu Mureş” prezintă Consiliului Judeţean Mureş 
bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017, spre aprobare, în conformitate cu 
prevederile articolului 6 alin.(1) şi (3) ale 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. 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa_hot033_2017.pdf
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Propunerea privind Bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei pentru anul 2017, a fost 
înaintat cu adresa Regiei nr.891/14.02.2017 (nr.CJM 3037/18.01.2016), fiind aprobat prin 
Hotărârea CA nr.3/10.02.2017 şi cuprinde 5 anexe, în concordanţă cu prevederile 
Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.20/07.01.2016 privind aprobarea formatului şi 
structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi anexelor de fundamentare a 
acestuia. 
Urmare a discuţiilor tehnice purtate de conducerea Aeroportului cu executivul Consiliului 
Judeţean, bugetul a fost revizuit şi modificat la activitatea de investiţii, noua formă a 
bugetului fiind aprobată la şedinţa CA din 24.03.2017 
Anexa nr.1 - „Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017”, reprezintă bugetul 
activităţii generale şi înregistrează date comparative privind veniturile şi cheltuielile, 
inclusiv activitatea de investiţii, între anii 2016 (preliminat), anul curent 2017 (propuneri) 
şi  anii următori 2018, 2019 (estimări). 
În acest sens, veniturile anului 2017, în sumă totală de 7643 mii lei sunt mai mici cu 
aproape 15% faţă de veniturile totale preliminate pentru anul anterior, 2016, în sumă de 
8962mii lei. Conform Notei de Fundamentare a Regiei veniturile sunt afectate de 
perioada de nefuncţionare la capacitate a Aeroportului, urmare a suspendării zborurilor 
prin curse regulate de pasageri, precum şi de perioada în care Aeroportul este închis 
traficului pentru efectuarea reparaţiei capitale la suprafeţele de mişcare. Astfel, 
perioada cu trafic normal, după redeschiderea aeroportului se estimează a fi de circa 4 
luni. 
În condiţiile în care unele costuri sunt relativ constante sau prezintă reduceri minore 
chiar în condiţiile în care nu există trafic, diminuări mai semnificative se înregistrează la 
bunuri şi servicii, unde nivelul acestora scade cu aproape 34% comparativ cu anul anterior 
(1813 mii lei în 2017 faţă de 2740 mii lei în 2016.) 
Pe de altă parte, întrucât veniturile proprii aeronautice şi nonaeronautice sunt 
previzionate la aproximativ 36% din nivelul realizat în anul 2016 (1427 mii lei faţă de 3903 
mii lei), costurile urmează a fi acoperite pentru funcţionarea serviciului de interes 
economic general din compensaţia (transferuri) din bugetul judeţului, suma solicitată de 
Aeroport pentru activitatea de exploatare  fiind de 5060 mii lei faţă de 3791 mii lei, sumă 
cheltuită în anul anterior, procentual semnificând  o creştere cu 33,47%. 
Astfel, gradul de autofinanţare al Regiei, pentru activitatea operaţională (fără investiţii) 
este previzionat a fi în anul 2017 de 18,67% faţă de 43,55% realizat în anul 2016. 
În continuare, Anexele nr. 2-5 sunt anexe de fundamentare ale bugetului, după cum 
urmează:  
Anexa de fundamentare nr.2 „Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în 
bugetul de venituri şi cheltuieli”, realizează o detaliere a veniturilor pe tipuri de venituri 
şi a cheltuielilor pe elemente de cheltuieli, prin compararea anilor 2015 (realizat), 2016 
(aprobat şi preliminat), cu propuneri an curent  2017. 
Totodată, se defalcă pe trimestre propunerile anului 2017, cu menţiunea că la finele 
fiecărui trimestru datele sunt prevăzute cumulat de la începutul anului. 
În această anexă se realizează şi separarea veniturilor şi cheltuielilor activităţii 
Serviciului de Interes Economic General (S.I.E.G.) de veniturile şi cheltuielile activităţilor 
nonaeronautice (comerciale). 
Se constată că ponderea activităţii comerciale ce are ca principală sursă de venit chiriile 
pentru spaţii şi taxe parcare, scad atât în valoare absolută (previzionat 532 mii lei în 
2017, faţă de 1210 mii lei în anul 2016) cât şi în valori relative, respectiv, ponderea în 
total venituri Aeroport se reduce de la 13,50% în anul 2016 la 6,96% în anul 2017. 
Anexa de fundamentare nr.3 „Gradul de realizare a veniturilor totale”, prezintă modul 
de realizare a veniturilor în ultimii 2 ani, (2015 şi 2016) faţă  de bugetele aprobate. Se 
constată şi trendul descrescător al veniturilor realizate din exploatare, respectiv, 5120 
mii lei în anul 2016 faţă de 5659 mii lei în anul 2015 (-9,52%), consecinţă a reducerii 
traficului, urmare a suspendării curselor regulate de pasageri. 



    11/12 

 

Anexa de fundamentare nr.4 - „Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare”, 
realizează o comparaţie între programul de investiţii al anului curent 2017, cu anul 
anterior 2016,  cu specificarea şi încadrarea în sursele de finanţare. 
Se observă că în anul 2016 s-au realizat investiţii în valoare de 451 mii lei faţă de sursele 
aprobate în buget, conform ultimului buget rectificat, în sumă de 4681 mii lei, din care 
din bugetul judeţului 4055 mii lei, cu un grad de absorbţie de 10,75% (436 mii lei). 
Printre obiectivele în curs, finanţate în anul 2016 din bugetul judeţului, menţionăm„ 
optimizare tablou general de joasă tensiune din uzina electrică”, cheltuit 123 mii lei 
(aprobat 148 mii lei, „panouri de semnalizare – informare (cale de rulare, pistă), cheltuit 
141 mii lei (aprobat 185 mii lei), de asemenea” Documentaţie de avizare a lucrărilor de 
intervenţii (DALI) şi proiect tehnic Rk suprafeţe de mişcare şi RESA (inclusiv instalaţii 
aferente), valoare cheltuită 40 mii lei (aprobat 120 mii lei). 

 Dintre obiectivele noi, s-a realizat în anul 2016 „Master Plan Aeroport”, valoare 89 mii 
lei,” Mâneca de vânt”, valoare 25 mii lei, precum şi „Set echipamente reparaţii pistă”, 
valoare 18 mii lei, toate din bugetul judeţului. 
Ca nerealizări amintim „Autospeciala de stins incendii de aeroport”, în valoare de 3000 
mii lei, ce figurează de mai mulţi ani în buget, urmând a se reporta din nou pe anul 
următor, 2017, la aceeaşi valoare.  
În anul curent 2017 se propun surse totale pentru activitatea de investiţii a Aeroportului, 
în sumă de 4147 mii lei, din care: 
- alocaţii de la buget: 4127 mii lei ; 
- tarif securitate: 20 mii lei şi 
Dacă veniturile colectate din tariful de securitate (20 mii lei) sunt destinate realizării 
„centrului de criză”,etp.I (achiziţionare sisteme PC, hărţi caroiate, staţii emisie 
recepţie), fondurile din bugetul judeţului sunt destinate continuării lucrărilor privind 
„Optimizare tablou general de joasă tensiune din uzina electrică”, (123 mii lei), 
„Panouri de semnalizare-informare” (cale de rulare, pistă-141mii lei)”, Documentaţie de 
avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) şi proiect tehnic Rk suprafeţe de mişcare şi 
RESA” (inclusiv instalaţii aferente- 80 mii lei). 
De asemenea, sunt prevăzute fonduri publice pentru investiţiile nerealizate în anul 
precedent cum ar fi: autospeciala stins incendii (3000 mii lei), Up grade sistem procesare 
şi control pasageri (CMS) - 50 mii lei; Efectuarea de măsurători topografice, de 
obstacolare şi set de date de aerodrom, conform Reg. (UE) 139/2014 (Lot I+Lot II+Lot III) 
– 264 mii lei, Upgrade PT balizaj la CATII OACI CR Alfa, platforma 2 şi iluminat 
platformă” - 39 mii lei. 
Investiţii noi se propun din fonduri publice în valoare de 430 mii lei pentru:  
- harta strategică de zgomot şi Plan de măsuri - 90 mii lei; 
- proceduri de zbor- 180 mii lei; 
- studiu ornitologic - 3 mii lei; 
- Realizare studii de prefezabilitate şi fezabilitate pentru modernizarea Aeroportului şi 
includerea şi a obiectivelor din Master Plan General de Transport – 157 mii lei; 
Anexa de fundamentare nr.5 - „Măsuri de reducere a rezultatului brut şi reducere a 
plăţilor restante” arată pierderea mai mare a anului 2017 faţă de anul de referinţă 
2016, (urmare a reducerii traficului) pierdere pentru activitatea SIEG, în valoare de 5060 
mii lei, care urmează a fi acoperită din compensaţia acordată din bugetul judeţului 
Mureş. 
Menţionând că actuala propunere  a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 a fost 
aprobată de Consiliul de Administraţie al R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, la 
şedinţa din 24 martie 2017, supunem spre dezbatere şi aprobare, proiectul de hotărâre 
alăturat. 
 
PREŞEDINTE                                                                                      DIRECTOR EXECUTIV  
 Péter Ferenc                                                                                            Alin Mărginean 
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