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HOTĂRÂREA NR.55 

din 24 mai 2018 
privind aprobarea Contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al 

Județului Mureș și a situațiilor financiare anuale, cu anexe, pe anul 2017 
 
 

 
Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.10655/18.05.2018 a Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, raportul de specialitate al Direcției Economice, raportul Serviciului Juridic, 
precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

În considerarea prevederilor art.57, alin.(1) și alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale 
art.104, alin.(4), lit.b), precum și cele ale art.91 alin. (3), lit.a) din Legea nr.215/2001 
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

hotărăşte: 
 

Art.1. Se aprobă execuția bugetului general consolidat al Județului Mureș la 31 decembrie 
2017, potrivit anexei nr.1. 

Art.2. Se aprobă Contul de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Județului 
Mureș pe anul 2017, potrivit anexei nr.2. 

Art.3. Se aprobă Contul de execuție al bugetului secțiunii de funcționare pe anul 2017, 
potrivit anexei nr.3. 

Art.4. Se aprobă Contul de execuție al bugetului secțiunii de dezvoltare pe anul 2017, 
potrivit anexei nr.4. 

Art.5. Se aprobă anexele la situațiile financiare ale Județului Mureș. 

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire, în condiţiile legii, a prezentei hotărâri se însărcinează 
direcțiile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş. 

Art.7. Anexele 1-15 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş și se publică 
în Monitorul Oficial al Județului Mureș. 

 
 
 
PREŞEDINTE                                                                              Contrasemnează                                                              
Péter Ferenc                                                                                       SECRETAR 

                                                                                                                                                 
Paul Cosma 

 
 
 
 
 
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa1_hot055_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa2_hot055_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa3_hot055_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa4_hot055_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa5_15_hot055_2018.xls
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DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr.10655/18.05.2018 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și 

cheltuieli al Județului Mureș și a situațiilor financiare anuale, cu anexe, pe anul 2017 
 
 

În conformitate cu prevederile art.104 alin (4) litera ”b” din Legea administrației publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Președintele 
întocmește și supune spre aprobare Consiliului Județean Mureș Contul de încheiere al 
exercițiului bugetar pentru anul precedent. Această dispoziție se coroborează cu 
prevederile art.57 alin.(4) din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu 
modificările și completările ulterioare, care reglementează competența de aprobare a 
Situațiilor financiare anuale, a Conturilor anuale de execuție a bugetului în următoarea 
structură: 

La venituri: 

- Prevederi bugetare inițiale; 

- Prevederi bugetare definitive; 

- Încasări realizate. 

La cheltuieli: 

- Credite bugetare inițiale; 

- Credite bugetare definitive; 

- Plăți efectuate. 

Execuția bugetului general consolidat al Județului Mureș, prezentată în anexa nr.1 la 
proiectul de Hotărâre, este rezultat din însumarea și consolidarea execuției bugetului 
propriu al Județului Mureș și a execuției bugetului instituțiilor subordonate finanțate 
total sau parțial din venituri proprii. 

1. Bugetul propriu al Județului Mureș pe anul 2017 a fost elaborat, aprobat și executat în 
concordanță cu prevederile actelor normative mai sus menționate, ale Legii nr.6/2017 
privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2017 și ale celorlalte acte normative care 
privesc domeniul bugetar. 

Execuția veniturilor bugetului Județului Mureș pe secțiuni se prezintă astfel: 

 

Nr. 

crt.
Denumirea

Prevederi 

inițiale

Prevederi 

definitive

Încasări 

realizate

% din total 

încasări % col.4/3

0 1 2 3 4 5 6

1 Total venituri, din care: 316.958.000 332.351.000 329.674.307 100,00% 99,19%

1.1 Veniturile secţiunii de funcţionare 295.536.000 321.783.000 321.674.056 97,57% 99,97%

1.2 Veniturile secţiunii de dezvoltare 21.422.000 10.568.000 8.000.251 2,43% 75,70%  

 

Ca și structură, veniturile secțiunii de funcționare reprezintă 97,57% din total încasări, iar 
veniturile secțiunii de dezvoltare reprezintă 2.43%. 

Veniturile secțiunii de funcționare au fost realizate în proporție de 99,97% din prevederile 
finale, în timp ce veniturile secțiunii de dezvoltare au fost realizate în proporție de 
75,70%. Pe parte de venituri, bugetul inițial a fost aprobat la un nivel de 316.958.000 lei, 
din care 295.536.000 lei venituri ale secțiunii de funcționare și 21.422.000 lei venituri ale 
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secțiunii de dezvoltare. Prevederile definitive au fost stabilite la 332.351.000 lei, din 
care 321.783.000 lei venituri ale secțiunii de funcționare și 10.568.000 lei venituri ale 
secțiunii de dezvoltare. Execuția veniturilor bugetului propriu al județului pe surse de 
proveniență se prezintă astfel: 

 

Prevederi Prevederi Încasări %

iniţiale definitive realizate col. 4/3

0 1 2 3 4 6

0 Total venituri, din care: 316.958.000 332.351.000 329.674.307 99,19%

I Venituri curente, din care: 249.643.000 259.570.000 256.948.038 98,99%

Venituri fiscale, din care: 245.220.000 252.665.000 249.166.482 98,62%

Cote defalcate din impozitul pe venit 82.000.000 74.000.000 74.156.074 100,21%

Sume alocate CJM pentru echilibrarea 

bugetelor locale 36.450.000 32.925.000 32.925.297 100,00%

Sume defalcate din TVA 124.901.000 144.769.000 140.872.153 97,31%

1b Taxe pentru utilizarea bunurilor, 

autorizarea utilizării bunurilor sau pe 

desfăşurarea de activităţi 1.869.000 971.000 1.212.958 124,92%

Venituri nefiscale, din care: 4.423.000 6.905.000 7.781.556 112,69%

Venituri din proprietate 250.000 658.000 1.097.098 166,73%

Vânzări de bunuri și servicii 4.173.000 6.247.000 6.684.458 107,00%

1d Venituri din capital 0 0 251

II Subvenţii 67.315.000 72.781.000 72.726.018 99,92%

Nr. 

crt.
Denumirea

1a.

1c

 

 

Potrivit datelor prezentate mai sus, nivelul încasărilor realizate raportate la prevederile 
bugetare definitive reprezintă 99,19%. Veniturile fiscale, formate din cote și sume 
defalcate din unele surse ale bugetului de stat au fost realizate în proporție de 98,62% iar 
subvențiile au fost realizate în proporție de 99,92%.  

În execuție, subvențiile și sumele defalcate din diverse surse ale bugetului de stat (cote 
și sume defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din TVA) reprezintă 98,42% din 
totalitatea încasărilor realizate. 

Execuția cheltuielilor bugetului Județului Mureș pe secțiuni se prezintă astfel: 

Nr.

 crt.
Denumirea

Credite bugetare 

iniţiale

Credite bugetare 

definitive

Plăţi 

efectuate

% 

col.4/col.3

0 1 2 3 4 6

1 Total cheltuieli, din care: 451.583.000 469.631.000 338.950.044 72,17%

1.1 Secţiunea de funcţionare 292.881.000 321.783.000 285.847.187 88,83%

1.2 Secţiunea de dezvoltare 158.702.000 147.848.000 53.102.857 35,92%  

Creditele bugetare aprobate au fost utilizate pentru finanțarea activităților, acțiunilor și 
programelor aflate în competența Județului Mureș, gestionate direct sau prin instituțiile 
subordonate și anume: asigurări și asistență socială (Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Mureș) și învățământ special, acțiuni privind învățământul 
preșcolar și primar (produse lactate și de panificație), acțiunile culturale (prin instituțiile 
de cultură subordonate), culte religioase și structuri asociative, întreținerea drumurilor și 
podurilor județene, finanțarea cheltuielilor de funcționare a R.A. Aeroport TRANSILVANIA 
Tîrgu-Mureș, Centrului Militar Județean, finanțarea obiectivelor de investiții, precum și 
finanțarea activităților autorității publice județene. 
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Sinteza cheltuielilor pe activități și ponderea în total cheltuieli, potrivit clasificației 
bugetare, se prezintă astfel: 

 

Nr. Credite bugetare Credite bugetare

crt. iniţiale definitive

0 1 2 3 4 5

Total cheltuieli, din care: 451.583.000 469.631.000 338.950.044 100,00%

1 Autorităţi publice 19.807.000 20.939.000 15.869.845 4,68%

2 Alte servicii publice generale 6.201.000 6.785.000 6.704.191 1,98%

3 Dobânzi aferente datoriei publice externe 1.798.000 1.798.000 1.182.366 0,35%

4 Apărare 395.000 465.000 318.919 0,09%

5 Învăţământ 30.212.000 33.077.000 26.728.367 7,89%

6 Sănătate 8.109.000 7.818.000 6.125.067 1,81%

7 Cultură, religie, sport 64.859.000 69.270.000 62.627.791 18,48%

8 Asistenţă socială 150.584.000 170.695.000 163.629.260 48,28%

9 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 723.000 723.000 0 0,00%

10 Protecţia mediului 6.169.000 6.149.000 3.770.152 1,11%

11 Agricultura 0 0 -46.414 -0,01%

12 Transporturi 158.161.000 146.956.000 47.818.650 14,11%

13 Alte acţiuni economice 4.565.000 4.956.000 4.221.850 1,25%

Denumirea Plăţi efectuate

% din total 

plăți 

efectuate

 

 

Astfel, în execuție, ponderea cea mai mare (48,28%) din plățile efectuate din bugetul 
județean este reprezentată de susținerea sistemului de asistență socială și protecție a 
copilului. 

Cheltuielile finanțate din bugetul Județului Mureș pe unități se prezintă astfel: 
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Nr. 

crt.
Denumirea

Credite 

bugetare 

inițiale

Credite 

bugetare 

definitive

Plăţi efectuate
% 

(col.4/2)

% 

(col.4/3)

0 1 2 3 4 5 6

1 Autorități executive 19.807.000 20.939.000 15.869.845 80,12% 75,79%

2

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a 

Persoanei 1.950.000 1.979.000 1.969.293 100,99% 99,51%

3 Serviciul Judeţean Salvamont 951.000 1.016.000 996.786 104,81% 98,11%

4

Serviciul Public de Pază al 

Obiectivelor de Interes Judeţean 3.300.000 3.790.000 3.738.112 113,28% 98,63%

5 Centrul Militar Judeţean 395.000 465.000 318.918 80,74% 68,58%

6

Centrul Şcolar pentru Educaţie 

Incluzivă nr.1 Târgu Mureş 3.401.000 3.776.000 3.647.705 107,25% 96,60%

7

Centrul Şcolar pentru Educaţie 

Incluzivă nr.2 Târgu Mureş 5.272.000 5.229.000 5.047.009 95,73% 96,52%

8

Centrul Şcolar pentru Educaţie 

Incluzivă nr.3, SAM Reghin 3.443.000 3.513.000 3.420.831 99,36% 97,38%

9

Centrul Județean de Resurse și 

Asistență Educațională Mureș 4.560.000 4.799.000 4.714.320 103,38% 98,24%

10

Învăţământ primar (fructe în școli, 

lapte şi corn) 13.485.000 15.709.000 9.898.503 73,40% 63,01%

11 Spitalul Clinic Judeţean Mureş 3.700.000 5.225.000 4.831.170 130,57% 92,46%

12

Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe 

Marinescu" Tîrnăveni 900.000 1.356.000 1.293.897 143,77% 95,42%

13 Biblioteca Judeţeană 3.099.000 3.109.000 2.834.728 91,47% 91,18%

14 Muzeul Judeţean 4.762.000 5.402.000 5.344.887 112,24% 98,94%

15 Teatrul "Ariel" 2.530.000 2.560.000 2.559.355 101,16% 99,97%

16 Ansamblul Artistic "Mureşul" 3.400.000 3.810.000 3.767.440 110,81% 98,88%

17 Filarmonica de Stat 8.049.000 8.033.000 7.964.791 98,95% 99,15%

18

Centrul de Cultura Traditionala si 

Educatie Artistica Mures 1.248.000 1.388.000 1.309.024 104,89% 94,31%

19 Redacţia Revistei "Vatra" 335.000 366.000 361.511 107,91% 98,77%

20 Redacţia Revistei "Lato" 315.000 352.000 349.617 110,99% 99,32%

21

Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Mureş, 

din care: 146.790.000 165.929.000 163.120.085 111,12% 98,31%

Asistenţa socială în caz de 

invaliditate 111.716.000 121.669.000 121.090.334 108,39% 99,52%

Asistenţa socială pentru familie şi 

copii 33.384.000 42.520.000 40.495.296 121,30% 95,24%

Căminul pentru Persoane Vârstnice 

Ideciu de Jos 1.690.000 1.740.000 1.534.455 90,80% 88,19%

23 Camera Agricolă Judeţeană Mureş 0 0 -46.414

24 Drumuri şi Poduri 67.987.000 66.366.000 31.468.277 46,29% 47,42%

25 Aviaţia civilă 86.353.000 75.769.000 12.493.445 14,47% 16,49%  

Economiile de la capitolul cheltuieli s-au înregistrat datorită aplicării cu consecvență a 
principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate. 

2. Veniturile proprii realizate de instituțiile finanțate parțial din venituri proprii din 
subordinea Județului Mureș se prezintă astfel: 



    7/31 

 

Nr. Prevederi Prevederi Încasări % %

crt. iniţiale definitive realizate col. 4/2 col. 4/3

0 1 2 3 4 5 6

1

Serviciul Public de Pază al 

Obiectivelor de Interes Judeţean 100.000 100.000 40.258 40,26% 40,26%

2 Direcția  de Evidență a Persoanei 5.000 5.000 3.746 74,92% 74,92%

3 Muzeul Judeţean 1.600.000 1.455.000 1.262.747 78,92% 86,79%

4 Teatrul "Ariel" 450.000 485.000 379.089 84,24% 78,16%

5 Ansamblul Artistic "Mureşul" 400.000 475.000 498.503 124,63% 104,95%

6 Filarmonica de Stat 450.000 335.000 331.071 73,57% 98,83%

7

Centrul de Cultură Tradiţională şi 

Educaţie Artistică Mureş 300.000 300.000 306.851 102,28% 102,28%

8 Redacţia Revistei "Vatra" 41.000 11.000 11.750 28,66% 106,82%

9 Redacţia Revistei "Lato" 70.000 70.000 70.464 100,66% 100,66%

10

Căminul pentru Persoane Vârstnice 

Ideciu de Jos 500.000 500.000 529.013 105,80% 105,80%

Denumirea

 

Instituțiile subordonate Consiliului Județean Mureș și-au realizat veniturile proprii în 
medie la nivelul de 87,68% față de prevederile inițiale și 91,90% față de prevederile 
definitive. Dintre instituțiile subordonate proporția cea mai mică (40,26%) o înregistrează 
Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Județean Mureș, situație datorată 
creanțelor neîncasate, aflate în litigiu, provenite din servicii prestate în anii precedenți. 

Potrivit datelor prezentate în tabelul de mai jos, gradul mediu de autofinanțare al 
instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii a fost în medie de 10,95%. 

Nr.

 crt.

0 1 2 3 4

1

Serviciul Public de Pază al Obiectivelor 

de Interes Judeţean 1.973.039 40.258 2,04%

2 Direcția  de Evidență a Persoanei 3.778.371 3.746 0,10%

2 Muzeul Judeţean 5.792.347 1.262.747 21,80%

3 Teatrul "Ariel" 2.909.089 379.089 13,03%

4 Ansamblul Artistic "Mureşul" 4.196.263 498.503 11,88%

5 Filarmonica de Stat 8.239.177 331.071 4,02%

6

Centrul de Cultură Tradiţională şi 

Educaţie Artistică Mureş 1.589.249 306.851 19,31%

7 Redacţia Revistei "Vatra" 373.260 11.750 3,15%

8 Redacţia Revistei "Lato" 420.081 70.464 16,77%

9

Căminul pentru Persoane Vârstnice 

Ideciu de Jos 2.073.211 529.013 25,52%

31.344.087 3.433.492 10,95%

Denumirea

Total cheltuieli 

secţiunea de 

funcţionare

Venituri proprii 

realizate
% (col.3/2)

Total / Medie  

Administrarea și utilizarea resurselor s-a făcut cu respectarea Legii nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.82/1991, 
legea contabilității, cu modificările și completările ulterioare, utilizând indicatorii din 
sistemul finanțelor publice, respectând procedurile și principiile contabile specifice. 

Situațiile financiare anuale întocmite la 31 decembrie 2017 au fost elaborate în 
concordanță cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.640/2017 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale 
instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru 
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modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea 
contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și 
instrucțiunile de aplicare ale acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor 
publice nr.1917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme 
metodologice în domeniul contabilității publice. 

Execuția bugetară a anului 2017 propusă spre aprobare, reflectată în contul de execuție 
și celelalte situații financiare, anexe la proiectul de hotărâre prezintă poziția și 
performanța financiară a Județului Mureș, precum și informații referitoare la activitatea 
desfășurată în condițiile de echilibru bugetar și în interiorul coordonatelor financiare 
aprobate prin bugetul propriu. 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

 

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr.10656/18.05.2018 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al bugetului de venituri și 
cheltuieli al Județului Mureș și a situațiilor financiare anuale, cu anexe, pe anul 2017 

 

În conformitate cu prevederile art.104 alin (4) litera ”b” din Legea administrației publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Președintele 
întocmește și supune spre aprobare Consiliului Județean Mureș Contul de încheiere al 
exercițiului bugetar pentru anul precedent. Această dispoziție se coroborează cu 
prevederile art.57 alin.(4) din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu 
modificările și completările ulterioare, care reglementează competența de aprobare a 
Situațiilor financiare anuale, a Conturilor anuale de execuție a bugetului în următoarea 
structură: 

La venituri: 

- Prevederi bugetare inițiale; 

- Prevederi bugetare definitive; 

- Încasări realizate. 

La cheltuieli: 

- Credite bugetare inițiale; 

- Credite bugetare definitive; 

- Plăți efectuate. 

Execuția bugetului general consolidat al Județului Mureș, prezentată în anexa nr.1 la 
proiectul de Hotărâre, este rezultat din însumarea și consolidarea execuției bugetului 
propriu al Județului Mureș și a execuției bugetului instituțiilor subordonate finanțate 
total sau parțial din venituri proprii. 

Bugetul propriu al Județului Mureș pe anul 2017 a fost elaborat, aprobat și executat în 
concordanță cu prevederile actelor normative mai sus menționate, ale Legii nr.6/2017 
privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2017și ale celorlalte acte normative care 
privesc domeniul bugetar. 
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Execuția veniturilor bugetului Județului Mureș pe secțiuni se prezintă astfel: 

 

Nr. 

crt.
Denumirea

Prevederi 

inițiale

Prevederi 

definitive

Încasări 

realizate

% din total 

încasări % col.4/3

0 1 2 3 4 5 6

1 Total venituri, din care: 316.958.000 332.351.000 329.674.307 100,00% 99,19%

1.1 Veniturile secţiunii de funcţionare 295.536.000 321.783.000 321.674.056 97,57% 99,97%

1.2 Veniturile secţiunii de dezvoltare 21.422.000 10.568.000 8.000.251 2,43% 75,70%  

Ca și structură, veniturile secțiunii de funcționare reprezintă 97,57% din total încasări, iar 
veniturile secțiunii de dezvoltare reprezintă 2,43%. 

Veniturile secțiunii de funcționare au fost realizate în proporție de 99,97% din prevederile 
finale, în timp ce veniturile secțiunii de dezvoltare au fost realizate în proporție de 
75,70%. Pe parte de venituri, bugetul inițial a fost aprobat la un nivel de 316.958.000 lei, 
din care 295.536.000 lei venituri ale secțiunii de funcționare și 21.422.000 lei venituri ale 
secțiunii de dezvoltare. Prevederile definitive au fost stabilite la 332.351.000 lei, din 
care 321.783.000 lei venituri ale secțiunii de funcționare și 10.568.000 lei venituri ale 
secțiunii de dezvoltare. Execuția veniturilor bugetului propriu al județului pe surse de 
proveniență se prezintă astfel: 

 

Prevederi Prevederi Încasări %

iniţiale definitive realizate col. 4/3

0 1 2 3 4 6

0 Total venituri, din care: 316.958.000 332.351.000 329.674.307 99,19%

I Venituri curente, din care: 249.643.000 259.570.000 256.948.038 98,99%

Venituri fiscale, din care: 245.220.000 252.665.000 249.166.482 98,62%

Cote defalcate din impozitul pe venit 82.000.000 74.000.000 74.156.074 100,21%

Sume alocate CJM pentru echilibrarea 

bugetelor locale 36.450.000 32.925.000 32.925.297 100,00%

Sume defalcate din TVA 124.901.000 144.769.000 140.872.153 97,31%

1b Taxe pentru utilizarea bunurilor, 

autorizarea utilizării bunurilor sau pe 

desfăşurarea de activităţi 1.869.000 971.000 1.212.958 124,92%

Venituri nefiscale, din care: 4.423.000 6.905.000 7.781.556 112,69%

Venituri din proprietate 250.000 658.000 1.097.098 166,73%

Vânzări de bunuri și servicii 4.173.000 6.247.000 6.684.458 107,00%

1d Venituri din capital 0 0 251

II Subvenţii 67.315.000 72.781.000 72.726.018 99,92%

Nr. 

crt.
Denumirea

1a.

1c

 

Potrivit datelor prezentate mai sus, nivelul încasărilor realizate raportate la prevederile 
bugetare definitive reprezintă 99,19%. Veniturile fiscale, formate din cote și sume 
defalcate din unele surse ale bugetului de stat au fost realizate în proporție de 98,62% iar 
subvențiile au fost realizate în proporție de 99,92%.  

În execuție, subvențiile și sumele defalcate din diverse surse ale bugetului de stat (cote 
și sume defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din TVA) reprezintă 98,42% din 
totalitatea încasărilor realizate. 

Execuția cheltuielilor bugetului Județului Mureș pe secțiuni se prezintă astfel: 
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Nr.

 crt.
Denumirea

Credite bugetare 

iniţiale

Credite bugetare 

definitive

Plăţi 

efectuate

% 

col.4/col.3

0 1 2 3 4 6

1 Total cheltuieli, din care: 451.583.000 469.631.000 338.950.044 72,17%

1.1 Secţiunea de funcţionare 292.881.000 321.783.000 285.847.187 88,83%

1.2 Secţiunea de dezvoltare 158.702.000 147.848.000 53.102.857 35,92%  

Creditele bugetare aprobate au fost utilizate pentru finanțarea activităților, acțiunilor și 
programelor aflate în competența Județului Mureș, gestionate direct sau prin instituțiile 
subordonate și anume: asigurări și asistență socială (Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Mureș) și învățământ special, acțiuni privind învățământul 
preșcolar și primar (produse lactate și de panificație), acțiunile culturale (prin instituțiile 
de cultură subordonate), culte religioase și structuri asociative, întreținerea drumurilor și 
podurilor județene, finanțarea cheltuielilor de funcționare a R.A. Aeroport TRANSILVANIA 
Tîrgu-Mureș, Centrului Militar Județean, finanțarea obiectivelor de investiții, precum și 
finanțarea activităților autorității publice județene. 

Sinteza cheltuielilor pe activități și ponderea în total cheltuieli, potrivit clasificației 
bugetare, se prezintă astfel: 

 

Nr. Credite bugetare Credite bugetare

crt. iniţiale definitive

0 1 2 3 4 5

Total cheltuieli, din care: 451.583.000 469.631.000 338.950.044 100,00%

1 Autorităţi publice 19.807.000 20.939.000 15.869.845 4,68%

2 Alte servicii publice generale 6.201.000 6.785.000 6.704.191 1,98%

3 Dobânzi aferente datoriei publice externe 1.798.000 1.798.000 1.182.366 0,35%

4 Apărare 395.000 465.000 318.919 0,09%

5 Învăţământ 30.212.000 33.077.000 26.728.367 7,89%

6 Sănătate 8.109.000 7.818.000 6.125.067 1,81%

7 Cultură, religie, sport 64.859.000 69.270.000 62.627.791 18,48%

8 Asistenţă socială 150.584.000 170.695.000 163.629.260 48,28%

9 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 723.000 723.000 0 0,00%

10 Protecţia mediului 6.169.000 6.149.000 3.770.152 1,11%

11 Agricultura 0 0 -46.414 -0,01%

12 Transporturi 158.161.000 146.956.000 47.818.650 14,11%

13 Alte acţiuni economice 4.565.000 4.956.000 4.221.850 1,25%

Denumirea Plăţi efectuate

% din total 

plăți 

efectuate

 

 

Astfel, în execuție, ponderea cea mai mare (48,28%) din plățile efectuate din bugetul 
județean este reprezentată de susținerea sistemului de asistență socială și protecție a 
copilului. 

Cheltuielile finanțate din bugetul Județului Mureș pe unități se prezintă astfel: 
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Nr. 

crt.
Denumirea

Credite 

bugetare 

inițiale

Credite 

bugetare 

definitive

Plăţi efectuate
% 

(col.4/2)

% 

(col.4/3)

0 1 2 3 4 5 6

1 Autorități executive 19.807.000 20.939.000 15.869.845 80,12% 75,79%

2

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a 

Persoanei 1.950.000 1.979.000 1.969.293 100,99% 99,51%

3 Serviciul Judeţean Salvamont 951.000 1.016.000 996.786 104,81% 98,11%

4

Serviciul Public de Pază al 

Obiectivelor de Interes Judeţean 3.300.000 3.790.000 3.738.112 113,28% 98,63%

5 Centrul Militar Judeţean 395.000 465.000 318.918 80,74% 68,58%

6

Centrul Şcolar pentru Educaţie 

Incluzivă nr.1 Târgu Mureş 3.401.000 3.776.000 3.647.705 107,25% 96,60%

7

Centrul Şcolar pentru Educaţie 

Incluzivă nr.2 Târgu Mureş 5.272.000 5.229.000 5.047.009 95,73% 96,52%

8

Centrul Şcolar pentru Educaţie 

Incluzivă nr.3, SAM Reghin 3.443.000 3.513.000 3.420.831 99,36% 97,38%

9

Centrul Județean de Resurse și 

Asistență Educațională Mureș 4.560.000 4.799.000 4.714.320 103,38% 98,24%

10

Învăţământ primar (fructe în școli, 

lapte şi corn) 13.485.000 15.709.000 9.898.503 73,40% 63,01%

11 Spitalul Clinic Judeţean Mureş 3.700.000 5.225.000 4.831.170 130,57% 92,46%

12

Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe 

Marinescu" Tîrnăveni 900.000 1.356.000 1.293.897 143,77% 95,42%

13 Biblioteca Judeţeană 3.099.000 3.109.000 2.834.728 91,47% 91,18%

14 Muzeul Judeţean 4.762.000 5.402.000 5.344.887 112,24% 98,94%

15 Teatrul "Ariel" 2.530.000 2.560.000 2.559.355 101,16% 99,97%

16 Ansamblul Artistic "Mureşul" 3.400.000 3.810.000 3.767.440 110,81% 98,88%

17 Filarmonica de Stat 8.049.000 8.033.000 7.964.791 98,95% 99,15%

18

Centrul de Cultura Traditionala si 

Educatie Artistica Mures 1.248.000 1.388.000 1.309.024 104,89% 94,31%

19 Redacţia Revistei "Vatra" 335.000 366.000 361.511 107,91% 98,77%

20 Redacţia Revistei "Lato" 315.000 352.000 349.617 110,99% 99,32%

21

Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Mureş, 

din care: 146.790.000 165.929.000 163.120.085 111,12% 98,31%

Asistenţa socială în caz de 

invaliditate 111.716.000 121.669.000 121.090.334 108,39% 99,52%

Asistenţa socială pentru familie şi 

copii 33.384.000 42.520.000 40.495.296 121,30% 95,24%

Căminul pentru Persoane Vârstnice 

Ideciu de Jos 1.690.000 1.740.000 1.534.455 90,80% 88,19%

23 Camera Agricolă Judeţeană Mureş 0 0 -46.414

24 Drumuri şi Poduri 67.987.000 66.366.000 31.468.277 46,29% 47,42%

25 Aviaţia civilă 86.353.000 75.769.000 12.493.445 14,47% 16,49%  

Economiile de la capitolul cheltuieli s-au înregistrat datorită aplicării cu consecvență a 
principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate. 

3. Veniturile proprii realizate de instituțiile finanțate parțial din venituri proprii din 
subordinea Județului Mureș se prezintă astfel: 
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Nr. Prevederi Prevederi Încasări % %

crt. iniţiale definitive realizate col. 4/2 col. 4/3

0 1 2 3 4 5 6

1

Serviciul Public de Pază al 

Obiectivelor de Interes Judeţean 100.000 100.000 40.258 40,26% 40,26%

2 Direcția  de Evidență a Persoanei 5.000 5.000 3.746 74,92% 74,92%

3 Muzeul Judeţean 1.600.000 1.455.000 1.262.747 78,92% 86,79%

4 Teatrul "Ariel" 450.000 485.000 379.089 84,24% 78,16%

5 Ansamblul Artistic "Mureşul" 400.000 475.000 498.503 124,63% 104,95%

6 Filarmonica de Stat 450.000 335.000 331.071 73,57% 98,83%

7

Centrul de Cultură Tradiţională şi 

Educaţie Artistică Mureş 300.000 300.000 306.851 102,28% 102,28%

8 Redacţia Revistei "Vatra" 41.000 11.000 11.750 28,66% 106,82%

9 Redacţia Revistei "Lato" 70.000 70.000 70.464 100,66% 100,66%

10

Căminul pentru Persoane Vârstnice 

Ideciu de Jos 500.000 500.000 529.013 105,80% 105,80%

Denumirea

 

Instituțiile subordonate Consiliului Județean Mureș și-au realizat veniturile proprii în 
medie la nivelul de 87,68% față de prevederile inițiale și 91,90% față de prevederile 
definitive. Dintre instituțiile subordonate proporția cea mai mică (40,26%) o înregistrează 
Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Județean Mureș, situație datorată 
creanțelor neîncasate, aflate în litigiu, provenite din servicii prestate în anii precedenți. 

Potrivit datelor prezentate în tabelul de mai jos, gradul mediu de autofinanțare al 
instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii a fost în medie de 10,95%. 

Nr.

 crt.

0 1 2 3 4

1

Serviciul Public de Pază al Obiectivelor 

de Interes Judeţean 1.973.039 40.258 2,04%

2 Direcția  de Evidență a Persoanei 3.778.371 3.746 0,10%

2 Muzeul Judeţean 5.792.347 1.262.747 21,80%

3 Teatrul "Ariel" 2.909.089 379.089 13,03%

4 Ansamblul Artistic "Mureşul" 4.196.263 498.503 11,88%

5 Filarmonica de Stat 8.239.177 331.071 4,02%

6

Centrul de Cultură Tradiţională şi 

Educaţie Artistică Mureş 1.589.249 306.851 19,31%

7 Redacţia Revistei "Vatra" 373.260 11.750 3,15%

8 Redacţia Revistei "Lato" 420.081 70.464 16,77%

9

Căminul pentru Persoane Vârstnice 

Ideciu de Jos 2.073.211 529.013 25,52%

31.344.087 3.433.492 10,95%

Denumirea

Total cheltuieli 

secţiunea de 

funcţionare

Venituri proprii 

realizate
% (col.3/2)

Total / Medie  

Administrarea și utilizarea resurselor s-a făcut cu respectarea Legii nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.82/1991, 
legea contabilității, cu modificările și completările ulterioare, utilizând indicatorii din 
sistemul finanțelor publice, respectând procedurile și principiile contabile specifice. 

Situațiile financiare anuale întocmite la 31 decembrie 2017 au fost elaborate în 
concordanță cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.640/2017 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale 
instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru 
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modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea 
contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și 
instrucțiunile de aplicare ale acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor 
publice nr.1917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme 
metodologice în domeniul contabilității publice. 

Execuția bugetară a anului 2017 propusă spre aprobare, reflectată în contul de execuție 
și celelalte situații financiare, anexe la proiectul de hotărâre prezintă poziția și 
performanța financiară a Județului Mureș, precum și informații referitoare la activitatea 
desfășurată în condițiile de echilibru bugetar și în interiorul coordonatelor financiare 
aprobate prin bugetul propriu. 

 
DIRECTOR EXECUTIV 

Alin Mărginean 
 
 
 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr.10685/18.05.2018 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind  aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri 
și cheltuieli al  Județului Mureș și a situațiilor financiare anuale, cu anexe pe anul 2017 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 
expunerea de motive nr.10655/18.05.2018 şi raportul de specialitate al Direcției 
economice,  

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din  Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.172/23.11.2017, am 
procedat la întocmirea prezentului raport, prin care precizăm următoarele: 

Potrivit prevederilor art.57 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, ”ordonatorii principali de credite 
întocmesc şi prezintă spre aprobare autorităţilor deliberative, până la data de 31 mai a 
anului următor, conturile anuale de execuţie a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2)...” 

De asemenea, situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se aprobă - 
potrivit prevederilor art.57 alin.(4) din același act normativ, de către autorităţile 
deliberative. 

Aceste dispoziții se coroborează cu cele din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, care reglementează 
următoarele:  

Conform prevederilor art.104 alin.(4), lit.”b”, președintele consiliului județean, ”în 
exercitarea atribuțiilor sale întocmeşte proiectul bugetului judeţului şi contul de 
încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului judeţean, în 
condiţiile şi la termenele prevăzute de lege”. 

Totodată, potrivit prevederilor art.91 alin.(3) lit. „a”, consiliul judeţean aprobă, la 
propunerea preşedintelui consiliului judeţean, bugetul propriu al judeţului, virările de 
credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului 
bugetar. 

Structura contului de execuție este cea prevăzută la art.57 alin.(1) din Legea 
nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare.  
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Conform Raportului de specialitate anexat proiectului de hotărâre, au fost analizate 
distinct execuția bugetului propriu al Județului Mureș și execuția bugetului instituțiilor 
subordonate finanțate integral sau parțial din venituri proprii. 

Analizând execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Mureș și situațiile 
financiare anuale pe anul 2017, propusă spre aprobare, s-a concluzionat că administrarea 
și utilizarea resurselor s-a făcut cu respectarea Legii nr.273/2006 și a Legii contabilității 
nr.82/1991, utilizând indicatorii din sistemul finanțelor publice, respectând procedurile și 
principiile contabile specifice.  

De asemenea, situațiile financiare întocmite la 31 decembrie 2017 au fost elaborate cu 
respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.640/2017 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare 
trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 
2017, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi 
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice 
şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor 
publice nr.1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme 
metodologice în domeniul contabilităţii publice. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 
art.80-82, raportate la cele ale art. 6 alin.(3) coroborat cu art. 30 din Legea nr.24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu 
modificările si completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, raportat la prevederile art.91 alin.(3), lit.”a” din 
Legea nr.215/2001 apreciem că proiectul de hotărâre privind  aprobarea contului de 
execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al  Județului Mureș și a situațiilor financiare 
anuale, cu anexe pe anul 2017, poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului 
Judeţean Mureş.  

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

             
 

HOTĂRÂREA NR.56 
din 24 mai 2018 

privind aprobarea  situațiilor financiare  ale R.A. ”Aeroportul Transilvania 
Tîrgu Mureș” la data de 31.12.2017 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.11006/23.05.2018 a Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu, Servicii Publice și 
Guvernanță Corporativă din cadrul Direcției Economice, raportul Serviciului Juridic, 
precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere adresele nr.3371/18.05.2018 și 3372/18.05.2018 ale R.A.”Aeroportul 
Transilvania Tîrgu Mureș”, înregistrate la Consiliul Județean Mureș sub 
nr.10719/18.05.2018 și 10718/18.05.2018, prin care se înaintează situațiile financiare ale 
Regiei pentru exercițiul încheiat la 31.12.2017, Raportul auditorului independent asupra 
situațiilor financiare individuale ale Regiei și Raportul administratorilor R.A. ”Aeroportul 
Transilvania Tîrgu Mureș” pentru exercițiul financiar al anului 2017, precum și Hotărârile 
Consiliului de Administrație ale Regiei nr.14 și nr.16 din 18.05.2018, 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
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Luând în considerare prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art.10 alin.(1) 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 Bugetului de venituri și cheltuieli al R. A. ”Aeroportul 
Transilvania Tîrgu Mureș” pe anul 2017, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 
Mureș nr.33/30.03.2017, cu rectificările ulterioare,  

Cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.1802/29.12.2014 
pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale 
individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum și al Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.470/11.01.2018 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, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
reglementări contabile, 

În temeiul art.91 alin.(1) Iit.”d” 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 situațiile financiare  ale R.A ”Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, la 
data de 31.12.2017, situații care cuprind: ”Bilanțul”, ”Contul de profit și 
pierdere”,”Date informative”, ”Situația activelor imobilizate”, ”Situația modificărilor 
capitalului propriu”, ”Situația fluxurilor de trezorerie” și ”Note explicative”, conform 
Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Mureş  
și R.A. ”Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, care răspunde de aducerea sa la 
îndeplinire. 

                                                                                                                                                                                     
PREŞEDINTE                                                                                            Contrasemnează        
Péter Ferenc                                                                                                    SECRETAR 
           Paul Cosma 
 
 
PREȘEDINTE 
Nr.11006/23.05.2018 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea  situațiilor financiare ale R.A “Aeroportul 

Transilvania Tîrgu Mureș” la data de 31.12.2017 
 
R.A “Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” prezintă Consiliului Județean Mureș, spre 
aprobare, în calitate de autoritate tutelară, situațiile financiare anuale la 31 decembrie 
2017, situații din care fac parte „Bilanțul”, “Contul de profit și pierdere”, “Date 
informative”, “Situația activelor imobilizate”, “Situația modificărilor capitalului 
propriu”, “Situația fluxurilor de trezorerie” și „Note explicative”. 

Situațiile financiare sunt însoțite și de Raportul auditorului independent și de Raportul 
administratorilor. 

Conform situațiilor financiare, Regia a obținut în anul 2017 următoarele rezultate: 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa_hot056_2018.pdf
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- Venituri totale: 6.668,6 mii lei; 

- Cheltuieli totale: 6.665,7 mii lei; 

- Rezultat - profit brut: 2,9 mii lei; 

- Impozit pe profit: 2,9 mii lei; 

- Rezultat-profit net: 0 mii lei; 

În anul 2017 traficul pe Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș a fost restricționat în primele 
9 luni ale anului (deservind doar aeronave de mică capacitate) și suspendat în totalitate 
începând cu luna octombrie 2017, în vederea efectuării lucrării de reparație capitală a 
pistei de aterizare-decolare. 

În aceste condiții veniturile proprii ale Regiei în sumă 443,3 mii lei au fost extrem de 
mici, comparativ cu un an normal de trafic, astfel încât Regia a avut nevoie pentru 
acoperirea cheltuielilor de subvenții de exploatare (transferuri din bugetul județului) mai 
mari față de anul precedent (5148,1 mii lei în 2017 față de 4.050 mii lei în anul 2016), 
deși costurile  de funcționare au fost reduse cu circa 30% față de anul anterior. 

Prin redeschiderea traficului, după finalizarea lucrărilor de reparații capitale la 
suprafețele de mișcare, veniturile aeroportuare vor crește substanțial iar odată cu 
aplicarea noilor tarife aeroportuare există premisa reducerii graduale a subvenției 
acordate, în vederea atingerii pragului de sustenabilitate a Aeroportului, în perspectiva 
anului 2024. 

Față de argumentele prezentate mai sus, supun dezbaterii și aprobării proiectul de 
hotărâre alăturat. 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

 
 
DIRECȚIA ECONOMICĂ               
Nr.11007/23.05.2018 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare  ale R.A “Aeroportul    

Transilvania Tîrgu Mureș” la data de 31.12.2017 
 

R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” solicită Consiliului Județean Mureș aprobarea 
Situațiilor financiare ale Regiei, la data de 31 decembrie 2017, situații care se compun 
din: Bilanț (formular F10), Contul de profit și pierdere (Formular F20), Date Informative 
(formular F30), Situația activelor imobilizate (formular F40), Situația modificărilor 
capitalului propriu, Situația (tabloul) fluxurilor de trezorerie și Note explicative. 
Situațiile financiare anuale sunt însoțite de Raportul administratorilor și Raportul 
auditorului independent. 

În Raportul de audit înregistrat la sediul  Regiei  sub nr.3353/17.05.2018, firma Prim 
Audit cu sediul în București, în urma auditării efectuate îşi exprimă la pct.3 din Raport 
următoarea opinie: ”În opinia noastră, situaţiile financiare  anexate oferă o imagine 
fidelă a poziției financiare a Regiei la data de 31 decembrie 2017, precum şi a 
rezultatului operațiunilor sale și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar 
încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice din 
România nr.1802/2014 cu modificările ulterioare (“OMFP nr. 1802/2014”). 
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Din Bilanțul la data de 31.12.2017 (Formular Cod 10) se constată o ușoară scădere a 
activelor cu 513,3 mii lei (rd.55 - de la 11.489,4 mii lei la începutul anului la 10.976,1 mii 
lei la sfârșitul anului 2017), urmare a scăderii valorii  imobilizărilor corporale (rd.17), a 
creanțelor cu termen de încasare sub 1 an, și a disponibilităților bănești. 

În Raportul administratorilor situația este explicată prin scăderea activității în cursul 
anului 2017, ca urmare a suspendării traficului, în vederea executării reparației capitale 
la pista de decolare-aterizare. 

În ceea ce privește capitalurile proprii (rd.100) se constată o creștere a acestora cu 828,7 
mii lei (de la 456,8 mii lei la începutul anului la 1.285,5 mii lei), aspect care nu este 
explicat în Raportul administratorilor. În condițiile în care influența este determinată de 
rezultatul reportat – profit (rd.95), apreciem această situație conjucturală, necesitând a 
fi analizată, dat fiind faptul că Regia primește subvenții și nu înregistrează în mod curent 
profit pentru activitatea aeronautică. 

Contul de profit și pierdere la 31.12.2017 (Formular F20) prezintă o comparație a 
veniturilor și cheltuielilor Regiei realizate în anul 2017 față de anul anterior, 2016. Astfel, 
urmare a scăderii activității s-au diminuat atât veniturile cât și cheltuielile Regiei. 

Se observă în primul rând o scădere a producției vândute cu aproape 90% față de anul 
anterior, de la 4.144,6 mii lei în anul 2016, la 443,3 mii lei în 2017 (urmare a 
restricționării activității în primele 9 luni și suspendării începând cu luna octombrie 
2017). 

Cifra de afaceri și veniturile totale din exploatare au scăzut într-o proporție mai mică, cu 
31,7% cifra de afaceri (rd.01-de la 8.194,8 mii lei la 5.591,5 mii lei), respectiv, cu 29,7% 
veniturile totale din exploatare (rd.16-de la 9.475,1 mii lei la 6.657,7 mii lei). 

Cheltuielile Regiei s-au diminuat și ele în anul 2017 față de anul 2016, aproximativ cu 30% 
la activitatea de exploatare (rd.42 –de la 9.452,2 mii lei la 6.654,3 mii lei), în structură 
remarcându-se reduceri la toate elementele de cheltuieli: cheltuieli cu materii prime, (-
55,7%) cheltuieli cu personalul, (-19%) ajustări de valoare privind imobilizările corporale 
și necorporale, (-16,7%) alte cheltuieli de exploatare (-41,7%).  

Având în vedere că veniturile proprii au scăzut dramatic în anul 2017, principala sursă de 
finanțare a cheltuielilor de exploatare au fost subvențiile, care au crescut în anul 2017 cu 
27,1%, de la 4.050,1 mii lei în anul 2016  la  5.148,1 mii lei în anul 2017. 

Formularul F30 - Date informative prezintă informații privind Creanțele și datoriile 
restante ale Regiei, structura acestora, precum și alte informații referitoare la 
subvențiile încasate, disponibilitățile bănești, cheltuieli cu colaboratorii și privind 
patrimoniul public dat în administrare. 

În acest sens, Regia raportează la data de 31.12.2017 creanțe restante în valoare de 
1.986,3 mii lei, din care, 683,9 mii lei reprezintă creanțe comerciale neîncasate la 
termen, (rd.59 - în creștere cu 12,5% față de anul anterior), diferența fiind reprezentată 
de alte creanțe (rd.71 - în scădere cu 10,8% față de anul anterior). 

Pe de altă parte, Regia raportează plăți restante în valoare de 10,6 mii lei (rd.04 din 
F30), aceștia fiind furnizori restanți cu o vechime de peste 1 an. Suma este semnificativ 
mai mică față de anul 2016, când s-au raportat în Bilanț plăți restante față de furnizori, 
cu o vechime de peste 1 an, în valoare de 90,4 mii lei. 

Subliniem faptul că suma în valoare de 411398 lei înscrisă la rd.137 din F30 - Date 
informative reprezintă patrimoniul Regiei și nu bunurile din domeniul public al statului 
(județului în cazul nostru) aflate în administrare, acesta fiind format din terenuri și 
clădiri la o valoare mult mai mare (aprox.52,7 mil. lei la sfîrșitul anului 2017). 

Formularul F40 – Situația activelor imobilizate prezintă mișcările care au avut loc în 
cadrul imbilizărilor necorporale și corporale și soldul de la sfârșitul anului. 
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Creșterile au avut loc ca urmare a activității de investiții, în timp ce diminuările s-au 
produs prin operațiuni de casare. În ansamblu, valoarea activelor imobilizate a crescut 
sensibil cu circa 2% iar din totalul de 22.877,5 mii lei active imobilizate la sfârșitul anului 
2017, ponderea o deține elementul “Instalații tehnice și mașini” (71,5%). 

Tot în cadrul Formularului F40 se prezintă calculul amortizării activelor imobilizate -
necorporale și corporale. Astfel, amortizarea calculată pe întregul an 2017 este de 1.361 
mii lei, în timp ce soldul final la sfârșitul anului 2017 este de 12.749 mii lei. 

Amortizarea corectează valoarea brută a activelor imobilizate, astfel încât în Bilanț 
(Formularul Cod F10), valoarea acestora este trecută la valoarea rămasă (rd.25: 22877,5 
mii lei val. brută - 12749,4 mii lei amortizare = 10128,1 mii lei). 

Situația modificărilor capitalului propriu arată modul în care a crescut sau a scăzut 
patrimoniul propriu al Regiei, în anul 2017. 

Astfel, față de soldul inițial de la începutul anului de 456,8 mii lei se constată o creștere 
până la valoarea de 1285,5 mii lei la sfârșitul anului 2017, creștere obținută din rezultatul 
reportat (profit) din anul anterior, situație pe care am semnalat-o și la Formularul de 
Bilanț (F10) ca fiind atipică, Regia primind subvenții publice și neînregistrând profit la 
activitatea aeronautică. 

Situația (tabloul) fluxurilor de trezorerie 

Diferența între fluxurile de intrări și ieșiri de numerar și echivalente de numerar exprimă 
un flux negativ de trezorerie în anul 2017, (-134388 lei) urmare a scăderii activității 
Regiei și diminuării semnificative a încasărilor de la clienți. 

În cadrul situațiile financiare sunt incluse și 10 Note explicative întocmite conform 
prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 și vizează aspecte 
legate de activele imobilizate, provizioanele pentru riscuri și cheltuieli, analiza 
rezultatului din exploatare, situația creanțelor și datoriilor, alte informații considerare 
utile. 

În Nota nr.9 “Calculul și analiza principalilor indicatori economico-financiari” sunt 
prezentați diverși indicatori, determinați pentru anul 2017, comparativ cu anul 2016. 

Există în acest sens îmbunătățiri ale următorilor indicatori: “Lichiditatea curentă”, 
„Lichiditatea imediată”, urmare a scăderii datoriilor curente și într-o măsură mai mică a 
activelor-stocuri. De asemenea, o evoluție pozitivă o are și indicatorul „Rata 
solvabilității generale”, calculată ca raport între Activele totale și Datoriile totale, 
exprimând și capacitatea întreprinderii de a transforma activele în lichidități, în vederea 
onorării obligațiilor de plată. Coeficientul de 9,67 obținut în anul 2017 este mai mare cu 
33,19% față de cel din anul anterior, în valoare de 7,26, creștere influențată în mare 
măsură de scăderea datoriilor totale față de anul anterior. 

În ceea ce privește „Durata medie de încasare a clienților”, Regia prezintă un calcul din 
care rezultă că, durata a crescut de la 39,49 zile în anul 2016, la 45,85 zile în anul 2017 
(aspect negativ). 

La situațiile financiare anuale este atașată și “Balanța de verificare la 31 decembrie 
2017”, pe lângă Raportul administratorilor și Raportul auditorului independent.  

Având în vedere argumentele de specialitate prezentate mai sus și ținând cont de faptul 
că, situațiile financiare și Raportul administratorilor au fost aprobate în Consiliul de 
administrație prin Hotărârile nr.14 și nr.16/18.05.2018, se supune dezbaterii şi aprobării 
proiectul de hotărâre alăturat. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 
Alin Mărginean 
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DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr.11012/23.05.2018 

 

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

Transilvania Tîrgu Mureș” la data de 31.12.2017 
 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 
expunerea de motive nr.11006/23.05.2018 şi raportul de specialitate al Direcției 
economice,  

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din  Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.172/23.11.2017, am 
procedat la întocmirea prezentului raport, prin care precizăm următoarele: 

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(1), lit.”d” , precum și ale alin.(2) litera ”d” din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Consiliul Judeţean Mureș exercită, în numele Judeţului Mureș, toate 
drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale 
sau regii autonome, în condiţiile legii. 

R.A. ”Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” a întocmit situaţiile financiare la 31.12.2017 - 
utilizând indicatorii din sistemul finanțelor publice, respectând procedurile și principiile 
contabile specifice, respectiv Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului 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, precum și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice 
nr.470/11.01.2018 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, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor reglementări contabile. Acestea au fost prezentate Consiliului 
Judeţean Mureș pentru aprobare, prin adresa înregistrată cu nr.10718/18.05.2018 și 
nr.10719/18.05.2018. 

Situaţiile financiare au fost aprobate de către Consiliul de Administraţie prin Hotărârea 
nr.14 și nr.16 din 18.05.2018 şi au fost auditate de un auditor financiar independent, 
fiind întocmit în acest sens Raportul asupra situaţiilor financiare la 31.12.2017. 

În urma adoptării prezentei hotărâri, situațiile financiare la 31.12.2017 vor fi transmise la 
unitatea teritoriala a finanțelor publice. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 
art.80-82, raportate la cele ale art.6 alin.(3) coroborat cu art.30 din Legea nr.24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu 
modificările si completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, raportat la prevederile art.91 alin.(1), lit.”d” din 
Legea nr.215/2001 apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor 
financiare ale R.A “Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” la data de 31.12.2017, poate fi 
supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş.  

 

DIRECTOR EXECUTIV 
Genica Nemeș 
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HOTĂRÂREA NR.57 
din 24 mai 2018 

privind aprobarea tarifelor aeroportuare la 
Regia Autonomă ”Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.10657 din 18.05.2018 a Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu, Servicii Publice și 
Guvernanță Corporativă din cadrul Direcției Economice, raportul Serviciului Juridic, 
precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere: 

- Hotărârea Consiliului de administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania 
Tîrgu Mureș” nr.37 din 07.12.2017, însoțită de Nota de Fundamentare nr.7846 din 
05.12.2017 a Comisiei de actualizare a tarifelor constituită la nivelul Regiei și de 
Completările Președintelui Consiliului de Administrație nr.7924 din 07.12.2017 la Nota de 
Fundamentare a Comisiei, înaintate de Regie prin adresa nr.7944 din 08.12.2017,  

- Anunțurile Consiliului Județean Mureș nr.6162 din 28.03.2018 și nr.8951 din 25.04.2018, 
pentru consultarea publică privind intenția de aprobare a tarifelor aeroportuare, 

- Adresa Regiei nr.2662 din 19.04.2018, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub 
nr.8514 din 19.04.2018, prin care comunică alegerea variantei a II-a a tarifelor 
aeroportuare propuse în anunțul Consiliului Județean Mureș nr.6162 din 28.03.2018, 
precum și 

- Documentul de prognoză economică pentru perioada 2018-2020 al Regiei, anexat 
adresei mai sus menționate, 

Luând în considerare prevederile art.5 din Hotărârea Guvernului nr.455/2011 privind 
tarifele de aeroport, precum și prevederile Ordinului Ministrului Transporturilor 
nr.744/2011 pentru stabilirea condițiilor care pot fi asociate tarifelor de aeroport și a 
criteriilor care pot fi aplicate la diferențierea tarifelor de aeroport, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și prevederile art.19 și art.44 alin.(1) din Regulamentul 
de organizare și funcționare al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.25/2012, cu modificările și 
completările ulterioare, 

Cu respectarea procedurilor reglementate de dispozițiile Legii nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, 

În temeiul art.91, alin. (1), Iit. d) şi alin.(5), lit.a), pct.14, precum şi al art.97 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă tarifele aeroportuare ce vor fi percepute de Regia Autonomă 
„Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, conform anexei, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Mureș și Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania 
Tîrgu Mureș”, care va răspunde de aducerea sa la îndeplinire, în condițiile legii. 

PREȘEDINTE           Contrasemnează 

Péter Ferenc                              SECRETAR 

                  Paul Cosma 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa_hot057_2018.pdf
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PREȘEDINTE 
Nr.10657/18.05.2018 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor aeroportuare la R.A “Aeroportul 

Transilvania Tîrgu Mureș” 
 

R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” propune Consiliului Județean Mureș, ca în 
calitate de autoritate tutelară să aprobe noile tarife aeroportuare. 

Aprobarea de noi tarife aeroportuare-aterizare, iluminat, staționare și pasageri se 
impune cu stringență, întrucât tarifele actuale, aprobate prin HCJ nr.83/2012 nu mai 
corespund noului mediu aviatic concurențial și nici perspectivelor de dezvoltare ale 
Aeroportului. 

Astfel, tarifele propuse sunt mai mari față de cele anterioare, creșteri semnalându-se la 
toate tipurile de tarife, dar cu niveluri apropiate, comparativ cu celelalte aeroporturi 
regionale (comparație între tarife AIP, fără discounturi). 

În conformitate cu prevederile legale în materie, se propun reduceri la tariful de 
aterizare, în 10 trepte a câte 5%, în funcție de frecvența de operare, până la atingerea 
reducerii maxime de 50% aplicate tarifului. 

Adoptarea noilor tarife aeroportuare are ca scop alinierea la noile cerințe ale mediului 
concurențial în spațiul Uniunii Europene, precum și asigurarea premiselor de dezvoltare 
ale Aeroportului pentru reducerea treptată a subvențiilor și atingerea pragului de 
sustenabilitate, în perspectiva anului 2024. 

Față de argumentele prezentate mai sus, supun dezbaterii și aprobării proiectul de 
hotărâre alăturat. 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

 

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr.10658/18.05.2018 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor aeroportuare la R.A  

“ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” 
 

În conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Regulamentul de Organizare și 
Funcționare al R.A “Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, aprobat prin HCJ nr.25/2012, 
cu modificările și completările ulterioare, tarifele aeroportuare se aprobă de Consiliul 
Județean la propunerea Consiliului de administrație, și se aplică transparent și 
nediscriminatoriu tuturor utilizatorilor infrastructurii aeroportuare. 

În acest sens, R.A.”Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” a transmis Consiliului Județean 
Mureș spre aprobare noile tarife aeroportuare  pentru aterizare, iluminat, staționare și 
tarif pasager, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație nr.37/07.12.2017. 

Anunțul privind intenția de aprobare a noilor tarife aeroportuare a fost publicat  numai 
după finalizarea Studiului  Testului investitorului privat prudent la Aeroport, (T.I.P.P.) în 
vederea realizării investițiilor pe termen scurt, tarifele practicate fiind în corelare cu 
rezultatele T.I.P.P. 
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Astfel, avându-se în vedere perioada destul de lungă necesară publicării și aplicării 
tarifelor în AIP (aplicare la 6 luni de la publicare) s-au propus spre consultare 2 variante 
de tarife: tarifele inițiale propuse de Regie pentru anul 2018 și tarifele sensibil mai mari, 
adoptate de Consiliul de Administrație prin Hotărârea CA 37/2017, pentru anul 2020. (Ex. 
tarif aterizare V1 =3,00 Eur/to și V2=3,04Eur/to). 

La proiectul de hotărâre publicat pe site-ul Consiliului Județean Mureș, prin anunțul 
6162/28.03.2018 nu s-au înregistrat observații, la sediul autorității. 

Regia în schimb, după consultarea Consiliului de Administrație la ședința ordinară din 17 
aprilie 2018, ne-a propus în scris promovarea și aprobarea variantei a doua, cu tarifele 
sensibil mai mari.  

Nivelul tarifelor propuse  și creșterile ce se înregistrează, comparativ cu tarifele actuale 
(aprobate prin HCJ nr.83/06.07.2012) se prezintă conform tabelului de mai jos: 

Nr.crt. Denumire tarif aeroport Tarif actual conf.HCJ 
83/2012) 

Tarif nou Propus Creșteri%(col.3
/2x100-100) 

0 1 2 3  

1 Tarif de aterizare 1,25 Eur/tonă 3,04Eur/tonă +143,2% 

2 Tarif de iluminare 0,40 Eur/tonă 2,10Eur/tonă/mișc
are 

+425% 

3 Tarif de staționare 0,15Eur/tonă/oră 0,19Eur/tonă/oră +26,6% 

4 Tarif de servicii pentru 
pasageri 

1,00Eur/pasager 2,20Eur/pasager +120% 

 

Astfel, creșterea cea mai mare, de +425%, se înregistrează la tariful de iluminare, 
următorul fiind tariful de aterizare cu +143,2%. 

Cu privire la tariful de aterizare precizăm faptul că, în conformitate cu prevederile 
legale, (Anexa 1 la Ordin MT nr.744/2011) Regia propune reduceri, în 10 trepte a câte 5%, 
în funcție de frecvența de operare, ajungându-se la reducerea maximă de 50% aplicată 
tarifului. 

Comparativ cu reducerile aplicate prin HCJ nr.83/2012, situația se prezintă conform 
tabelului:  

 

Modificare 

Se constată modificarea intervalelor pentru tranșe aterizări și introducerea a două noi 
tranșe, cu reduceri mai mari față de HCJ nr.83/2012, în sensul micșorării acestora și 
acordarea reducerii maxime de 50% la un prag mai scăzut (peste 35 zboruri față de peste 
46 zboruri, în prezent). 

 Tarif aterizare actual conf.HCJ 
83/2012 

Tarif aterizare nou propus 

 Nr.aterizări 
/ lună 

Reducere aplicată (%) Nr.aterizări/lună Reducere aplicată(%) 

1 3-5 5% 2-4 5% 

2 6-10 10% 5-8 10% 

3 11-15 15% 9-12 15% 

4 16-20 20% 13-16 20% 

5 21-25 25% 17-20 25% 

6 26-30 30% 21-24 30% 

7 31-35 35% 25-28 35% 

8 36-40 40% 29-32 40% 

9       41-45 45% 33-35 45% 

10  Peste 46 50% Peste 35 50% 
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În ceea ce privește tariful de pasageri care se majorează la mai mult decât dublu, de la 1 
Eur la 2,20 Eur, precizăm faptul că nivelul acestuia a fost extrem de mic, astfel încât 
majorarea se impune cu stringență pentru acoperirea costurilor, în condițiile în care, un 
cuantum de 0,325 Eur/pasager este prelevat de autoritățile aeronautice. 

Documentația transmisă de Aeroport în susținerea tarifelor propuse conține pe lângă 
Hotărârea Consiliului de administrație nr.37/07.12.2017 de stabilire a acestora și o Notă 
de Fundamentare (nr.7846/05.12.2017 la Regie), în care se prezintă pe de o parte 
situația comparativă a tarifelor practicate de celelalte aeroporturi regionale, și pe de 
altă parte situația costurilor unitare a fiecărui tip de tarif, calculat prin extrapolarea 
cheltuielilor ultimilor ani la un trafic estimat de 3800 mișcări pe an. 

A. Situația comparativă cu alte aeroporturi Regionale 

Regia a prezentat în Nota de Fundamentare, comparații între aeroporturile din România, 
pe cele 4 tipuri de tarife. 

a) Tariful de aterizare propus la nivelul de 3,04 Eur/tonă se situează în apropierea 
limitei inferioare a acestuia, pe care o întâlnim și la aeroporturile din Constanța, Craiova, 
Iași, Suceava și Tulcea, celelalte aeroporturi regionale sau de interes național având 
tarife mai mari. Astfel, nivelul tarifelor variază între limitele 3 Eur/to și 7 Eur/to. Cel 
mai mare tarif de aterizare se înregistrează la Aeroportul Bacău (7 Eur/to). 

Reducerile tarifului de aterizare în funcție de frecvența de operare, este mai mare la 
Aeroportul din Craiova, unde la o frecvență de peste 27 aterizări pe lună se practică 
reduceri de 50%, apoi Aeroportul Suceava, care începe reducerile cu procentul de 35% 
începând de la 8 aterizări/lună, ajungând la reduceri de 50% la peste 40 de aterizări pe 
lună, urmat de Aeroportul nostru cu propuneri reducere de 50% la peste 35 zboruri pe 
lună. 

b) Tariful de iluminare propus la 2,10 Eur/to este comparabil cu cel al altor aeroporturi 
din țară, nivelul acestora situându-se între 1, 25 Eur la Aeroportul Satu Mare și 2,55 Eur la 
Aeroportul Cluj. Aeroportul Sibiu aflat și el în proximitatea aeroportului nostru practică 
un tarif mai scăzut față de cel propus de noi, în valoare de 1,50 Eur/to/mișcare. 

c) Tariful de staționare propus la nivelul de 0,19 Eur/to/oră se situează spre limita 
superioară față de nivelurile practicate pe celelalte aeroporturi. Limita inferioară se 
înregistrează la Aeroportul Iași-0,04 Eur/to/oră și limita superioară la Aeroportul Cluj-
0,20 Eur/to/oră. 

d) Tariful de pasageri propus la 2,20 Eur/pax se situează în continuare spre limita 
inferioară, comparativ cu celelalte aeroporturi limitele fiind între 1,00 Eur la Aeroportul 
Satu Mare și 15 Eur la Aeroportul Băneasa. Aeroporturile învecinate practică următoarele 
tarife: 1,50 Eur/pax la Cluj și 2,50 Eur/pax la Sibiu. 

Aducem precizarea că tarifele comparative de mai sus sunt tarife AIP, fără reduceri. 
(excepție tariful de aterizare unde s-au analizat și discounturile oferite). 

În condițiile art.5 din Ordinul Ministerului Transporturilor nr.744/23.09.2011, 
administratorii aeroporturilor care nu beneficiază de compensații pentru ducerea la 
îndeplinire a unei obligații de serviciu public, au dreptul de a asocia tarifelor de aeroport 
condiții suplimentare celor prevăzute la art.4 alin.(1) din Ordin adică pot acorda și alte 
reduceri la tarifele de aeroport, nu doar la aterizare. În această situație este Aeroportul 
Cluj, care are prevăzute reduceri la toate tarifele de aeroport raportate la numărul de 
mișcări, numărul de pasageri și numărul de aeronave bazate. 

Situația comparativă a tarifelor aplicate de principalele aeroporturi regionale din 
România, se prezintă în Anexa la Raportul de specialitate (sursa: www.aisro.ro- Tarife AIP 
România). 

Pe de altă parte, la unele aeroporturi cum sunt Cluj și Sibiu autoritățile publice județene 
au aprobat, în condițiile art.4 alin.(4) din Ordinul Ministrului Transporturilor nr.744/2011, 

http://www.aisro.ro-/
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ajutoare pentru companii aeriene care deschid noi rute, cu o prealabilă notificare a 
Comisiei Europene, ajutoare care se acordă pentru o perioadă de maxim 3 ani, 
concretizate în reducerea tarifelor de aeroport cu până la 50%, pentru destinațiile noi. 
Aceste facilități acordate pentru aeroporturile Cluj și Sibiu sunt descrise de asemenea în 
Anexa la prezentul Raport de specialitate. 

B. Situația costurilor unitare pe fiecare tip de tarif 

În Nota de Fundamentare, Aeroportul prezintă fișe de calcul ale costurilor unitare pe 
fiecare tip de tarif. 

Președintele Consiliului de Administrație explică faptul că, toate calculele pentru tarifele 
rezultate au fost efectuate de o Comisie formată din specialiști ai Regiei (numită prin 
Disp.nr.147/23.12.2016), care a luat în calcul toate costurile conform legislației, din 
perspectiva datelor istorice a ultimilor 3 ani cu exerciții financiare încheiate, respectiv, 
pentru perioada 2014-2016, utilizându-se previziuni de trafic din documentul „Studiu de 
trafic pentru R.A Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș, Prognoza de trafic aerian de 
pasageri, număr de mișcări de aeronave și cargo pentru 25 de ani, elaborat de către S.C 
Reliance Travel &Consulting SRL”. 

Astfel, s-au luat în calcul costurile directe și indirecte pe fiecare activitate tarifată, 
aplicându-se și o cotă de regie de 20% asupra acestora. Pentru tarif s-a propus o marjă de 
profit rezonabil de 5% . 

Parametrii de calcul au fost: 3800 mișcări aeronave/an; greutatea medie a aeronavei:70 
to; Nr. mediu pax/aeronavă:140 

Menționăm faptul că, în perioada 2012-2016, traficul mediu a fost de 3184 mișcări 
aeronave (în anul 2017 traficul a fost restricționat în prima parte a anului și suspendat în 
cea de –a doua parte a anului, pentru efectuarea reparației capitale). 

C. Documentul de prognoză economică 

Regia propune prin adresa nr.2662/19.04.2018 un document de prognoză pentru perioada 
2018-2020 realizând estimări ale volumului de trafic, a veniturilor și cheltuielilor, luând 
în considerare următorii parametrii de calcul: volumele fizice au ca bază realizările 
anului 2015, (în anii 2016 și 2017 traficul fiind restricționat) respectiv: 

- 3186 mișcări aeronave/an estimate la jumătate pentru un semestru de funcționare în 
anul 2018 (3186/2), apoi cu creșteri anuale de 5 %; 

- 335 613 pasageri (pax)/an estimați la jumătate pentru un semestru de funcționare în 
anul 2018 (335613 pax/2), apoi cu creșteri anuale de 20%. 

- Greutatea medie a unei aeronave: 70 to 

- Nr.mediu de pasageri/aeronavă: 140 pax 

Veniturile aeroportuare sunt estimate pe baza tarifelor de aeroport propuse  prin Hot.CA 
nr.37/07.12.2017, cu luarea în considerare și a completărilor aduse prin adresa Regiei 
nr.2662/19.04.2018, cu mențiunea că, tariful de aterizare este aplicat cu reducerea 
maximă de 50% (3,04 eur/2=1,52Eur). 

Celelalte categorii de venituri, precum și cheltuielile au fost estimate în corelare cu 
Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și Planul de administrare al actualului 
Consiliu de administrație, ce cuprinde estimări pentru perioada mandatului.(inclusiv anul 
2020). 

Se constată astfel că, în cei 3 ani de estimare (2018-2020) Regia nu-și poate încă acoperi 
în integralitate cheltuielile de exploatare, fiind necesare subvenții. Relevăm totuși 
aspectul pozitiv că, paralel cu creșterea volumului de trafic previzionat, nivelul 
subvenției scade, existând premisele atingerii sustenabilității Aeroportului, până cel 
târziu la începutul anului 2024.  
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În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, proiectul de hotărâre cu propunerea de modificare a tarifelor 
aeroportuare a fost supus consultării publice, prin anunțul nr.6162/28.03.2018, 
completat cu anunțul nr.8951/25.04.2018, ambele postate pe site-ul Consiliului Județean 
Mureș.  

În urma consultării publice, au fost primite observații scrise de la două persoane fizice, 
înregistrate la Consiliul Județean Mureș sub nr. 9652/07.05.2018 (e-mail Goga Adi) și sub 
nr.9715/07.05.2018 (adresă scrisă Runcan Petru Ștefan). 

În mailul d-lui Goga Adi se propun niveluri mai mari ale tarifelor aeroportuare pentru anii 
2019 și 2020 față de cele prevăzute în proiectul de hotărâre, dar fără a fi justificate și 
fără solicitarea unei dezbateri publice. 

În adresa d-lui Runcan Petru se face referire la tarifele de securitate, tarife care nu fac 
obiectul proiectului de hotărâre. 

Având în vedere că nu au fost  întrunite condițiile privind organizarea unei dezbateri 
publice, conform celor prevăzute în acest sens la Cap.II, art.7 alin.(9) din Legea 
nr.52/2003 privind transparența decizională, s-a urmat procedura simplificată și s-a 
definitivat proiectul de hotărâre.  

Având în vedere argumentele de specialitate prezentate mai sus, supunem dezbaterii și 
aprobării proiectul de hotărâre privind noile tarife aeroportuare ce urmează a fi 
percepute de R.A “Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”.  

   

DIRECTOR EXECUTIV 
Alin Mărginean 

 

 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr.10686/18.05.2018 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor aeroportuare la R.A. „Aeroportul 

Transilvania Tîrgu Mureș” 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu 
expunerea de motive nr.8975 din 25.04.2018 și raportul de specialitate al 
Compartimentului Patrimoniu, Servicii Publice și Guvernanță Corporativă, 

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.172 din 23.11.2017, 
am procedat la întocmirea prezentului raport, prin care precizăm următoarele: 

Proiectul de act administrativ analizat vizează aprobarea de noi tarife aeroportuare la 
Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” (în continuare Regia), conform 
anexei la aceasta. 

Activitatea aeroportuară prestată de Regie constituie un serviciu public de interes 
județean, ceea ce impune necesitatea aprobării de către autoritatea public tutelară a 
tarifelor practicate pentru prestarea acestuia, în aplicarea dispozițiilor art.91 alin.(1) 
Iit.„d” şi alin. (5) lit. „a”, pct.14 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

HG nr.455/2011 privind tarifele de aeroport transpune în legislaţia naţională, prevederile 
Directivei 2009/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2009 
privind tarifele de aeroport. Ordinul MT nr.744/2011, emis în temeiul art.5, alin.(3) din 
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HG nr.455/2011, reglementează condiţiile care pot fi asociate tarifelor de aeroport şi a 
criteriilor care pot fi aplicate la diferenţierea tarifelor de aeroport.  

În aplicarea prevederilor art.5 alin.(2) din HG nr.455/2011 administratorii aeroporturilor 
au posibilitatea să adapteze tarifele de aeroport în funcţie de anumite aspecte de interes 
public general, în baza unor criterii relevante, obiective şi transparente. 

Tarifele aeroportuare cuprinse în anexa la Proiectul de act administrativ au fost propuse 
prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei nr.37 din 07.12.2017, conform 
competențelor acestuia, atribuite prin art.19 din Regulamentul de Organizare și 
Funcționare al Regiei și au la bază Nota de fundamentare a Comisiei de actualizare a 
tarifelor aeroportuare, constituită la nivelul Regiei, precum și completările la aceasta, 
formulate de Președintele Consiliului de Administrație. 

Din nota de fundamentare și din Raportul de specialitate al Compartimentului 
Patrimoniu, Servicii Publice și Guvernanță Corporativă rezultă că propunerile de tarife 
aeroportuare au la bază rezultatele Studiului Testului investitorului privat prudent la 
Aeroport pe termen scurt și că sunt menite să susțină în timp creșterea sustenabilității 
Regiei. 

Grila de tarife respectă prevederile Ordinul MT nr.744/2011, respectiv condiţiile care pot 
fi asociate tarifelor de aeroport şi a criteriilor care pot fi aplicate la diferenţiere a 
acestora.  

Potrivit reglementărilor cuprinse în Legea nr.215/2001, indicate mai sus, Consiliul 
Județean Mureș, în calitatea sa de autoritate publică tutelară are competența de a hotărî 
asupra tarifelor ce urmează a fi practicate în mod transparent și nediscriminatoriu în 
furnizarea serviciilor aeroportuare de către Regie. 

Pentru asigurarea transparenței decizionale, proiectul de act administrativ a fost publicat 
pe pagina de internet a Consiliului Județean Mureș și afișat la sediul instituției din Tîrgu 
Mureș, Piața Victoriei nr.1, la data de 27.03.2018, respectiv la data de 25.04.2018. 

Dispozițiile art.7, alin.(4) din Legea nr.52/2003privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, impun ca la publicarea anunţului, autoritatea 
administrației publice să stabilească o perioadă de cel puţin 10 zile calendaristice în 
cazul proiectelor de acte normative pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii 
cu privire la proiectul de act normativ. 

În termenul indicat în conținutul primului anunț – până la data de 10.04.2018, nu a fost 
înregistrată în scris, nicio propunere, sugestie sau opinie la aceasta. 

În termenul indicat în conținutul celui de al doilea anunț - până la data de 07.05.2018,au 
fost înregistrate în scris observații de la două persoane fizice, care, în raport de 
dispozițiile art.7, alin.(9) din Legea nr.52/2003 nu impun organizarea unei dezbateri 
publice asupra proiectului de act normativ. 

Observațiile/propunerile formulate asupra nivelului tarifelor nu sunt argumentate, pe de 
o parte, iar tariful de securitate, la care se mai face trimitere nu face obiectul de 
reglementare al proiectului de act normativ. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 
art.81-82, raportate la cele ale art.6, alin.(3) coroborat cu art.30 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 privind 
aprobarea tarifelor aeroportuare la R.A. „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, poate fi 
supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș 

 
Director Executiv 

Genica Nemeș 
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HOTĂRÂREA NR. 61 
din 24 mai 2018 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2018 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.10982/23.05.2018 a Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, raportul de specialitate al Direcției Economice, raportul Serviciului Juridic, 
precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

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.15/2018 privind aprobarea bugetului 
general al Judeţului Mureş pentru anul 2018 și stabilirea unor măsuri bugetare, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. Art.1 se modifică și va avea următorul conținut: 

”Art.1. Se aprobă bugetul general consolidat al Județului Mureș pe anul 2018 la venituri 
în sumă de 722.532.000 lei și la cheltuieli în sumă de 799.537.000 lei, conform anexei 
nr.1/c”. 

2. Art.5 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

”Art.5. Se aprobă bugetul propriu al Consiliului Judeţean 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 nr.3/165”. 

3. Anexele nr.1/b, 2/b, 2/1/b, 2/2/b, 3/17/a, 3/29/a, 3/67/b, 3/70, 3/72, 4/1/a, 8/b și 
10/a se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr.1/c, 2/c, 2/1/c, 2/2/c, 3/17/b, 3/29/b, 
3/67/c, 3/70/a, 3/72/a, 4/1/b, 8/c și 10/b. 

4. După anexa nr.3/164 se introduce o anexă nouă, nr.3/165. 

5. După anexa nr.11 se introduce o anexă nouă, nr.12. 

Art.II. Anexele nr.1/c, 2/c, 2/1/c, 2/2/c, 3/17/b, 3/29/b, 3/67/c, 3/70/a, 3/72/a, 
3/165, 4/1/b, 8/c, 10/b și 12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.III. (1) Pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, 
Spitalul Clinic Județean Mureș și Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, 
suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, care 
fac obiectul limitei prevăzute la art.25, alin.(2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, nu 
poate depăși următoarea limită lunară: 

1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș: 1.673.000 lei; 

2. Spitalul Clinic Județean Mureș: 4.064.000 lei; 

3. Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni: 907.000 lei. 

(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea prezentei hotărâri Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, Spitalul Clinic Județean Mureș și Spitalul 
Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni vor depune bugetul rectificat în acest 
sens. 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa1_hot061_2018.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa2_hot061_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa3_hot061_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa3_hot061_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa4_hot061_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa8c_hot061_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa10b_hot061_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa12_hot061_2018.xls
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Art.IV. De executarea prezentei hotărâri răspund instituţiile subordonate, Spitalul Clinic 
Județean Mureș, Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni  şi  direcţiile de 
specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş. 
 

 

PREŞEDINTE                                                                                            Contrasemnează 
Péter Ferenc                                                                                                    SECRETAR 

                                                                                                                                                    
Paul Cosma 

 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr.10982/23.05.2018 
 
 

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

anul 2018 
 

În conformitate 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 principali de credite. 

Prin adresa nr.10.022/10.05.2018 Direcția Tehnică solicită alocarea de fonduri pentru 
următoarele servicii sau lucrări: 

- Suma de 650.000 lei pentru Reparații curente la drumurile județene – plombări; 
- Suma de 235.000 lei pentru lucrarea ”Amenajare parcări în localitatea Band 
(proiectare+execuție); 
- Suma de 202.000 lei pentru investiția ”Recalibrare rețea de canalizare pluvială cu 
reproiectarea acceselor la locuințe particulare – rural” 
- Suma de 6.000 lei pentru serviciile de proiectare a lucrărilor de ”Canalizare pluvială în 
incinta aeroportului – faza SF”. 

Prin adresele nr.10154/11.05.2018 și nr.10114/11.05.2018, Direcția Județeană de 
Evidență a Persoanelor Mureș și, respectiv, Biblioteca Județeană Mureș solicită 
rectificarea bugetului instituției în cadrul aceluiași volum. 

Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/c, 2/c, 2/1/c, 2/2/c, 3/17/b, 3/29/b, 
3/67/c, 3/70/a, 3/72/a, 3/165, 4/1/b, 8/c și 10/b. 

In data de 10.05.2018 s-a semnat contractul de finanțare din Programul Național de 
Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiții ” Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe drumul 
județean DJ133 Mureni-Archita-limită judeţ Harghita, km 3+167-15+000, judeţul Mureş”.  

Prin urmare se impune necesitatea cuprinderii în buget a sumelor necesare efectuării 
plăților, pe partea de cheltuieli, și a sumelor care urmează a fi primite de la finanțator, 
pe partea de venituri. 

Menţionăm că potrivit articolului nr.39 alin.3 din Legea nr.273/2006, Legea finanţelor 
publice locale cu modificările şi completările ulterioare,proiectul de hotărâre  a fost 
afişat la avizierul unităţii administrativ-teritoriale conform Procesului-verbal 
nr.nr.10553/17.05.2018. 

Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 

 
PREŞEDINTE 
Péter Ferenc 
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DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr.10983/23.05.2018 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre  privind rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru 

anul 2018  
 
 

În conformitate 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  principali de credite. 

Prin adresa nr.10.022/10.05.2018 Direcția Tehnică solicită alocarea de fonduri pentru 
următoarele servicii sau lucrări: 

- Suma de 650.000 lei pentru Reparații curente la drumurile județene – plombări; 

- Suma de 235.000 lei pentru lucrarea ”Amenajare parcări în localitatea Band 
(proiectare+execuție); 

- Suma de 202.000 lei pentru investiția ”Recalibrare rețea de canalizare pluvială cu 
reproiectarea acceselor la locuințe particulare – rural” 

- Suma de 6.000 lei pentru serviciile de proiectare a lucrărilor de ”Canalizare pluvială în 
incinta aeroportului – faza SF”. 

Prin adresele nr.10154/11.05.2018 și nr.10114/11.05.2018, Direcția Județeană de 
Evidență a Persoanelor Mureș și, respectiv, Biblioteca Județeană Mureș solicită 
rectificarea bugetului instituției în cadrul aceluiași volum. 

Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/c, 2/c, 2/1/c, 2/2/c, 3/17/b, 3/29/b, 
3/67/c, 3/70/a, 3/72/a, 3/165, 4/1/b, 8/c și 10/b.   

In data de 10.05.2018 s-a semnat contractul de finantare din Programul Național de 
Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investitii ”Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe drumul 
județean DJ133 Mureni-Archita-limită judeţ Harghita, km 3+167-15+000, judeţul Mureş”.  

Prin urmare se impune necesitatea cuprinderii în buget a sumelor necesare efectuării 
plăților, pe partea de cheltuieli, și a sumelor care urmează a fi primite de la finanțator, 
pe partea de venituri. 

Menţionăm că potrivit articolului nr.39 alin.3 din Legea nr.273/2006, Legea finanţelor 
publice locale cu modificările şi completările ulterioare, proiectul de hotărâre a fost 
afişat la avizierul unităţii administrativ-teritoriale conform Procesului-verbal 
nr.10553/17.05.2018. 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
Alin Mărginean 
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DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr.10984/23.05.2018 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș  

pentru anul 2018 
 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 
expunerea de motive nr.10982/23.05.2018 şi raportul de specialitate al Direcției 
Economice,  

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.172/23.11.2017, am 
procedat la întocmirea prezentului raport, prin care precizăm următoarele: 

Potrivit prevederilor art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, ”pe parcursul exerciţiului bugetar, 
autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la alin.(1) lit. a) şi 
b), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului 
de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali 
de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleaşi proceduri ca şi 
aprobării iniţiale a acestora, cu excepţia termenelor din calendarul bugetar”. 

Din raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică reiese necesitatea modificării 
bugetului general al Județului Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 
nr.15/2018. 

La solicitarea unor ordonatori terțiari de credite ai instituțiilor subordonate, respectiv 
Direcția Județeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş și Biblioteca Județeană Mureș, 
precum și a Direcției Tehnice, se propun modificări la anexele la hotărârea prin care s-a 
aprobat bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2018.  

Proiectul de hotărâre privind rectificarea, a fost supus procedurii reglementate prin 
art.39 alin.(3) din Legea nr.273/2006, fiind afișat pe avizierul unității administrativ-
teritoriale, demers în urma căruia nu au intervenit unele modificări.  

Potrivit prevederilor art.91 alin.(3) lit.„a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean 
Mureş aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, bugetul propriu al 
judeţului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de 
încheiere a exerciţiului bugetar. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 
art.80-82, raportate la cele ale art.6 alin.(3) coroborat cu art.30 din Legea nr.24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu 
modificările si completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, fiind îndeplinite condițiile reglementate la art.19 
alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, raportat la prevederile art.91 alin.(3), lit.”a” din Legea 
nr.215/2001 apreciem că proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 
Județului Mureș pentru anul 2018, poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului 
Consiliului Judeţean Mureş.  

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 
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