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HOTĂRÂREA NR.173 
din 23 noiembrie 2017 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2017 
 
 

 Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând Expunerea de motive nr.25163/20.11.2017 la proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2017, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate, 
Ținând cont de prevederile OUG nr.83/2017 privind rectificarea bugetului de stat, 
În conformitate cu art.19 alin.(2) 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.I. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.31/2017 privind aprobarea bugetului 
general al Judeţului Mureş pentru anul 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum urmează: 
1. Art.1 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
”Art.1. Se aprobă bugetul general  al judeţului Mureş pe anul 2017 la venituri în sumă de 
597.418.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 734.698.000 lei, conform anexei nr.1/g.” 
2. Art.6 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
”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 3/216”. 
3. Anexele nr.1/f, 2/g, 2/1/f, 2/2/e, 3/1/b, 3/12, 3/13/a, 3/14/a, 3/19/a, 3/20/a, 
3/21/a, 3/22/b, 3/28/b, 3/29/a, 3/30/a, 3/31, 3/32, 3/33, 3/34, 3/35, 3/36, 3/38, 
3/47/d, 3/48, 3/49, 3/50/c, 3/52/b, 3/53/a, 3/54/b, 3/55/b, 3/56/a, 3/57/b, 3/58/a, 
3/59/a, 3/60/b, 3/61/b, 3/62/a, 3/63/d, 3/64/d, 3/65/d, 3/66/a, 3/67/b, 3/68/b, 
3/69/b, 3/70/b, 3/71/b, 3/72/b, 3/73/a, 3/74/a, 3/75/a, 3/77/d, 3/80, 3/96, 3/99, 
3/103/b, 3/105/b, 3/110, 4/f, 4/1/a, 4/2/a, 4/4/a, 4/5/a, 4/6/a, 4/7/a, 4/8, 4/9/a, 
4/10/a, 4/11, 4/12, 5/1/e, 5/2/e, 7/f și 8/c se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 
1/g, 2/h, 2/1/g, 2/2/f, 3/1/c, 3/12/a, 3/13/b, 3/14/b, 3/19/b, 3/20/b, 3/21/b, 
3/22/c, 3/28/c, 3/29/b, 3/30/b, 3/31/a, 3/32/a, 3/33/a, 3/34/a, 3/35/a, 3/36/a, 
3/38/a, 3/47/e, 3/48/a, 3/49/a, 3/50/d, 3/52/c, 3/53/b, 3/54/c, 3/55/c, 3/56/b, 
3/57/c, 3/58/b, 3/59/b, 3/60/c, 3/61/c, 3/62/b, 3/63/e, 3/64/e, 3/65/e, 3/66/b, 
3/67/c, 3/68/c, 3/69/c, 3/70/c, 3/71/c, 3/72/c, 3/73/b, 3/74/b, 3/75/b, 3/77/e, 
3/80/a, 3/96/a, 3/99/a, 3/103/c, 3/105/c, 3/110/a, 4/g, 4/1/b, 4/2/b, 4/4/b, 4/5/b, 
4/6/b, 4/7/b, 4/8/a, 4/9/b, 4/10/b, 4/11/a, 4/12/a, 5/1/f, 5/2/f, 7/g și 8/d. 
 
4. După anexa 3/209 se introduc 7 anexe noi, nr.3/210, 3/211, 3/212, 3/213, 3/214, 
3/215 și 3/216.  
Art.II. Anexele nr.1/g, 2/h, 2/1/g, 2/2/f, 3/1/c, 3/12/a, 3/13/b, 3/14/b, 3/19/b, 
3/20/b, 3/21/b, 3/22/c, 3/28/c, 3/29/b, 3/30/b, 3/31/a, 3/32/a, 3/33/a, 3/34/a, 
3/35/a, 3/36/a, 3/38/a, 3/47/e, 3/48/a, 3/49/a, 3/50/d, 3/52/c, 3/53/b, 3/54/c, 
3/55/c, 3/56/b, 3/57/c, 3/58/b, 3/59/b, 3/60/c, 3/61/c, 3/62/b, 3/63/e, 3/64/e, 
3/65/e, 3/66/b, 3/67/c, 3/68/c, 3/69/c, 3/70/c, 3/71/c, 3/72/c, 3/73/b, 3/74/b, 
3/75/b, 3/77/e, 3/80/a, 3/96/a, 3/99/a, 3/103/c, 3/105/c, 3/110/a, 3/210, 3/211, 
3/212, 3/213, 3/214, 3/215, 3/216, 4/g, 4/1/b, 4/2/b, 4/4/b, 4/5/b, 4/6/b, 4/7/b, 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa1_hot173_2017.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa2_hot173_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa3_hot173_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa3_hot173_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa3_hot173_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa3_hot173_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa3_hot173_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa3_hot173_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa3_hot173_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa4_hot173_2017.xls
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4/8/a, 4/9/b, 4/10/b, 4/11/a, 4/12/a, 5/1/f, 5/2/f, 7/g și 8/d fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art.III.  De executarea prezentei hotărâri răspund instituţiile subordonate şi  direcţiile de 
specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş 
Art.IV. Prezenta Hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş și  
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş. 
 
 
PREŞEDINTE                                                                                            Contrasemnează                                                               
Péter Ferenc                                                                                                    SECRETAR  

                                                                                                                                                  
Paul Cosma 

 
 
Direcția Economică 
Nr.25163/20.11.2017 
Dosar VI D/1 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al judeţului Mureş  

pentru anul 2017 
 
 
În conformitatea cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş poate 
aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale 
ordonatorilor de principali de credite. 
Potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr.83/2017 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 
2017, anexa nr.3, pentru judeţul Mureş se alocă 2.021.000 lei, sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului pe 
anul 2017 astfel: 
- 1.268.000 lei pentru finanţarea sistemului de protecţie a copilului, 
- 275.000 lei pentru plata unor drepturi salariale în învăţământul special, 
- 478.000 lei pentru plata unor sentinţe judecătoreşti în învăţământul special. Propunem 
alocarea acestei sume pentru şcolile speciale după cum urmează: 299.000 lei pentru 
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1, 33.000 lei pentru Centrul Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă nr.2 şi 146.000 lei pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.3 
Reghin. 
Prin adresa nr.25025/17.11.2017, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a 
Copilului Mureş solicită alocarea sumei de 4.800.000 lei pentru finanţarea cheltuielilor de 
funcţionare. Propunem alocarea sumei respective conform anexelor de la nr.3/47/e până 
la nr.3/77/e. 
Spitalul Clinic Judeţean Mureş, prin adresa nr.21964/17.11.2017, solicită cuprinderea 
sumei de 170.000 lei în buget ca urmare a Actelor adiţionale semnate cu Casa de 
Asigurări de Sănătate Mureş, iar Spitalul Municipal „Dr Gheorghe Marinescu„ Tîrnăveni 
prin adresa nr.24961/2017, solicită unele reaşezări ale bugetului în cadrul volumului 
aprobat. Propunem aceste modificări conform anexelor nr.5/1/f şi  nr.5/2/ f . 
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş,prin adresa nr.24578/14.11.2017, 
solicită alocarea sumei de 29.000 lei pentru finanţarea secţiunii de funcţionare. 
Propunem alocarea sumei respective conform anexei nr.3/12/a. 
Prin adresa nr.24611/14.11.2017, Serviciul de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean 
Mureş solicită majorarea bugetului alocat instituției cu suma de 323.000 lei destinată 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa4_hot173_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa5_hot173_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa7g_hot173_2017.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2017/anexa8d_hot173_2017.xls
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asigurării cheltuielilor de funcţionare. Propunem majorarea bugetului instituţiei cu 
această sumă, conform anexei nr.3/14/b 
Prin adresa nr.24577/14.11.2017, Redacţia revistei Vatra solicită alocarea sumei de 
31.000 lei pentru finanţarea secţiunii de funcţionare, iar Redacţia revistei Lato, prin 
adresa nr.24985/17.11.2017 solicită alocarea sumei de 37.000 lei  
pentru finanţarea secţiunii de funcţionare. Propunem alocarea acestor sume conform 
anexelor nr.3/35/a şi nr.3/36/a. 
Ansamblul Artistic Profesionist ”Mureşul”, prin adresele nr.24626 şi 24627/14.11.2017 
solicită alocarea sumei de 410.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor de funcţionare. 
Propunem aprobarea sumei respective conform anexei nr.3/31/a. 
Prin adresa nr.24623/14.11.2017 Muzeul Judeţean Mureş solicită alocarea sumei de 
55.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor de funcţionare. Propunem alocarea sumei 
respective conform anexei nr.3/30/b. 
Potrivit adresei nr.24932/17.11.2017, Serviciul Salvamont Salvaspeo Mureş solicită unele 
reaşezări în cadrul bugetului aprobat. Propunem aceste modificări conform anexei 
nr.3/13/b. 
Prin nota internă nr.24969/17.11.2017, Direcţia Tehnică solicită următoarele: 
- majorarea sumei aprobate pentru obiectivul de investiţii Perie rotativă pentru MAN cu 
10.00 lei, nefiind depusă nici o ofertă la valoarea existentă a acestuia; 
- aprobarea finanţării pentru unele utilaje noi necesare desfăşurării în bune condiţii a 
activităţii Serviciului Administrativ şi Intervenţii (Freză pentru reprofilare şanţuri, Maşină 
de tăiat asfalt şi beton,Placă compactoare 100 kg, Vibrator de beton, Tocător forestier, 
Aparat de sudură MIG-MAG), sumele necesare fiind asigurate prin renunţarea la obiectivul 
de investiţii Remorcă crengi. 
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1, prin adresa nr.23367/2017 solicită 
suplimentarea sumelor aprobate pentru obiectivul de investiţii “Proiectare şi execuţie 
amplasare/construcţie rampă pentru persoane cu dizabilităţi la intrarea în unitatea 
şcolară şi construcţia/adaptarea toaletelor pentru persoanele cu dizabilităţi”, cu 7.000 
lei, necesară pentru achitarea unor avize şi finalizarea lucrării. 
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Tîrgu Mureş, prin adresa 
nr.19631/2017 solicită aprobarea sumei de 10.000 lei pentru achiziţionarea unei 
multifuncţionale, aceasta fiind necesară desfăşurării în bune condiţii a activităţii SEOSP 
din cadrul instituţiei. 
Prin adresa nr.24890/2017, Spitalul Clinic Judeţean Mureş solicită aprobarea sumei de 
162.000 lei pentru achiziţionarea unei staţii de prelevare probe anatomie patologică. 
Suma necesară va fi asigurată prin redistribuiri de la alte obiective de investiţii, 53.000 
lei provenind de la bugetul judeţului Mureş şi 109.000 lei din veniturile proprii şi fondul 
de dezvoltare aflate la dispoziţia spitalului. 
Muzeul Judeţean Mureş, prin adresa nr.24840/2017 solicită următoarele: 
- suplimentarea sumelor aprobate pentru achiziţia de obiecte muzeale cu suma de 
260.000 lei pentru procurarea tabloului „Odaia copiilor” semnat de Nicolae Tonitza, 
tabloului „La fereastră” semnat de Hollosy Simon, a unui pahar de vânătoare 
confecţionat în anul 1592 în Boemia, a unui pahar de cristal din secolul XVII şi a unor 
lucrări ale graficianului Haller Jozef; 
- aprobarea sumei de 9.000 lei, respectiv 27.000 lei pentru achiziţionarea unor gratii de 
protecţie, clanţe în stil Art Nouveau, respectiv amplasarea de uşi de protecţie la galeria 
de statui la Palatul Culturii; 
- aprobarea sumei de 14.000 lei pentru realizarea unei aplicaţii interactive care va 
permite vizitatorilor să vadă cum arăta şi cum a evoluat Cetatea medievală Tîrgu Mureş 
din secolul XXI; 
- redistribuirea sumei de 30.000 lei reprezentând economii realizate la reparaţii curente 
la alte cheltuieli cu bunuri şi servicii. 
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Sumele suplimentare necesare Muzeului Judeţean Mureş pentru Investiţii vor fi asigurate 
prin redistribuiri în cadrul bugetului Judeţului Mureş. 
Prin adresa nr.24860/2017, Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş solicită aprobarea sumei de 
8.000 lei pentru achiziţionarea unui copiator pentru desfăşurarea în bune condiţii a 
activităţii instituţiei. 
Prin adresa nr.24711/2017, Biblioteca Judeţeană Mureş, solicită aprobarea sumei de 
10.000 lei pentru achiziţionarea unui server necesar realizării unor copii de rezervă a 
bazei de date a instituţiei, fiind astfel diminuată vulnerabilitatea la atacuri informatice. 
De asemenea, prin adresa nr.24947/2017, se solicită transferul sumei de 5.000 lei 
reprezentând economii realizate la obiectivul de reparaţii “Reparaţii tavan sală de 
lectură Biblioteca Teleki-Bolyai”, la cheltuieli materiale, pentru refacerea infrastructurii 
de internet. 
Potrivit adresei nr.24967/2017, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a 
Copilului Mureş solicită unele reaşezări în lista de investiţii în cadrul aceluiaşi volum 
bugetar.                                                                                                                                                                                                                                            
Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/g, 2/h, 2/1/g, 2/2/f, 3/1/c, 3/12/a, 
3/13/b, 3/14/b, 3/19/b,3/20/b, 3/21/b, 3/22/c, 3/28/c, 3/29/b, 3/30/b, 3/31/a, 
3/32/a, 3/33/a,  3/34/a, 3/35/a, 3/36/a ,3/38/a, 3/47/e, 3/48/a, 3/49/a, 3/50/d, 
3/52/c, 3/53/b, 3/54/c, 3/55/c, 3/56/b, 3/57/c, 3/58/b, 3/59/b, 3/60/c, 3/61/c, 
3/62/b, 3/63/e, 3/64/e, 3/65/e, 3/66/b, 3/67/c, 3/68/c, 3/69/c, 3/70/c, 3/71/c, 
3/72/c, 3/73/b, 3/74/b, 3/75/b, 3/77/e, 3/80/a, 3/96/a, 3/99/a, 3/103/c, 3/105/c, 
3/110/a, 3/210, 3/211, 3/212, 3/213, 3/214, 3/215, 3/216, 4/g, 4/1/b, 4/2/b, 4/4/b, 
4/5/b, 4/6/b, 4/7/b, 4/9/b, 4/11/a, 4/12/a,  5/1/f, 5/2/f, 7/g şi 8/d.   
Menţionăm că proiectul de hotărâre alăturat a fost afişat la avizierul unităţii 
administrativ-teritoriale conform Procesului-verbal nr.24769/15.11.2017. 
Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 
 
PREŞEDINTE                                                                                      DIRECTOR EXECUTIV                                                                                                                                         
Péter Ferenc                                                                                             Alin Mărginean 
             

 
HOTĂRÂREA NR. 174 

din 23 noiembrie 2017 
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania 

Tîrgu Mureș”, pe anul 2017 
 
Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând Expunerea de motive nr.25051/17.11.2017 a Direcţiei Economice, precum şi 
avizul comisiilor de specialitate, 
Având în vedere solicitarea nr.7523/19.10.2017 a R.A. ”Aeroportul Transilvania Tîrgu 
Mureș”, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.24920/17.11.2017 și Hotărârea 
Consiliului de administrație al Regiei nr.33/16.11.2017, 
Luând în considerare prevederile art.4 alin.(1), art.6 alin.(1) şi (3), precum şi 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, 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
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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.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.33/30.03.2017 privind aprobarea Bugetului 
de venituri și cheltuieli al R.A. “Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș ”, pe anul 2017, cu 
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
- Anexa de fundamentare nr.4 ”Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare” se 
modifică și se înlocuiește cu Anexa la prezenta hotărâre. 
Art.II. Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.III. 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. 
Art.IV. În conformitate cu prevederile Anexei nr.6, punctul I al Ordinului Ministrului 
Finanțelor nr.20/2016, cu modificările și completările ulterioare, Anexa de fundamentare 
nr.4 ”Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare”, nu se publică. 
 
PREȘEDINTE                     Contrasemnează 
Péter Ferenc                               SECRETAR 
                                                           Paul Cosma  
                                                                                                                          
 
Direcția Economică 
Nr.25051/17.11.2017 
Dosar VI/D/1 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A 

„Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, pe anul 2017 
 

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al R.A “Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” a fost 
aprobat prin HCJ nr.33/30.03.2017, fiind elaborat în conformitate cu prevederile 
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.  
Bugetul Regiei pe anul în curs a suportat până în prezent 2 rectificări, și anume, prin: 
HCJ nr.108/27 iulie 2017, la activitatea de investiții, prin redistribuiri în cadrul volumului 
surselor din bugetul județului și diminuarea fondului din tariful de securitate; 
HCJ nr.137/28 septembrie 2017, la activitatea operațională, unde a avut loc 
suplimentare sume transferate de la bugetul județului cu 700 mii lei și la activitatea de 
investiții, pentru includere noi obiective în Listă, suplimentare sume transferate din 
bugetul județului cu 3889 mii lei. 
Prin adresa nr.7523/16.11.2017, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub 
nr.24920/17.11.2017, Regia transmite documentația de solicitare a unei noi rectificări a 
bugetului de venituri și cheltuieli, la activitatea de investiții, din Anexa de fundamentare 
nr.4 “Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare” 
În Referatul de oportunitate și necesitate al Directorului economic al Regiei, elaborat pe 
baza fundamentărilor compartimentelor beneficiare ale investițiilor, se propune în cadrul 
aceluiași volum (8016 mii lei) renunțarea la unele obiective de investiții, includerea de 
noi obiective, precum și modificarea valorii, prin majorare, a unei investiții. 
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A. Renunțarea la unele obiective de investiții 
  Regia propune retragerea următoarelor obiective: 
1. Upgrade sistem procesare și control pasageri, în valoare de 90 mii lei (motivație - 
în urma derulării procedurii de achiziție, de 3 ori, nu s-a primit nici o ofertă). 
2. Proceduri de zbor, în valoare de 180 mii lei (motivație - conform OMT nr.1591/01. 
11.2017, activitatea cade în responsabilitatea ROMATSA) 
3. Studiu ornitologic, în valoare de 3000 lei (motivație - în urma anunțului de 
participare, nu s-a depus nicio ofertă). 
4. SF și PT conexare platforme de parcare aeronave, platformă, echipamente de 
handling, drumuri de serviciu cu instalații aferente, în valoare de 135 mii lei 
(motivație: obiectivul face parte din lista de obiective aprobate în Master Planul General 
de Transport, urmând a fi inclus în cadrul obiectivului “Realizare studii de prefezabilitate 
și fezabilitate pentru modernizarea aeroportului, cu includerea și a obiectivelor din 
Master Planul General de Transport”. 
5. Achiziționare sisteme PC, hărți caroiate, legături telefonice, stații emisie 
recepție (realizare centru de criză) - etapa 2, în valoare de 85 mii lei (motivație: Nu 
sunt necesare la momentul actual achiziționarea de dotări și sisteme pentru realizarea 
Centrului de criză până la stabilirea definitivă a spațiului alocat acestuia). 
6. SF și PT sistem TVCI pentru supraveghere gard perimetral, în valoare de 100 mii 
lei (motivație: Realizarea obiectivului este în legătură cu realizare PT drum tehnologic 
perimetral, obiectiv propus cu ocazia prezentei rectificări de buget. 
În Referatul de oportunitate al Regiei, se face mențiunea că, obiectivele de investiții 
nominalizate la pct.1, 2, 3, 5 și 6 se vor regăsi în Programul de investiții pe anul 2018. De 
asemenea, investiția prezentată la pct.4 se va face în cadrul obiectivului “Realizare 
studii de prefezabilitate și fezabilitate pentru modernizarea aeroportului cu includerea și 
a obiectivelor din Master Plan General de Transport”. 
B. Includerea de noi obiective 
SF și PT drum tehnologic perimetral, în valoare de 100 mii lei. 
Motivație: Pentru conformarea la reglementările specificate în documentele de aviație 
civilă, respectiv, RACR-AD-PETA, cap.9 - Servicii, echipamente și instalații de 
aerodrome, Regulamentul UE 139/2014, GM1 ADR-DSN.T.900. 
Așa cum s-a arătat anterior, obiectivul este necesar pentru conformarea la cerințele 
regulamentelor specifice sectorului, având legătură și cu obiectivul retras în acest an din 
Listă, “SF și PT sistem TVCI pentru supraveghere gard perimetral”, nominalizat la pct.6 
de la lit.A. 
C. Modificare valoare investiție (majorare valoare) 
Realizare studii de prefezabilitate și fezabilitate pentru modernizarea 
aeroportului, cu includerea și a obiectivelor din Master Plan General de Transport, 
valoare 650 mii lei 
Motivație: 
Se propune majorarea valorii obiectivului de la 157 mii lei la 650 mii lei, urmare a 
efectuării unui studiu de piață și datorită includerii cerințelor aferente obiectivului “SF și 
PT conexare platforme de parcare aeronave, platformă, echipamente de handling, 
drumuri de serviciu cu instalații aferente”, în cadrul investiției referitoare la Master Plan 
General de Transport (M.P.G.T.) 
Față de argumentele prezentate mai sus, cu mențiunea că actuala propunere de 
rectificare bugetară a fost aprobată în Consiliul de administrație al Regiei, prin Hotărârea 
nr.33/16.11.2017, supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind 
rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A “Aeroportul Transilvania Tîrgu 
Mureș”. 
 
PREŞEDINTE                                                                                      DIRECTOR EXECUTIV 
Péter Ferenc                                                                                             Alin Mărginean 
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