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HOTĂRÂREA NR.48
din 9 mai 2019
pentru aprobarea unor măsuri bugetare
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.10672/07.05.2019 a Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Serviciului buget nr.10.673/2019, raportul Serviciului
juridic nr.10822/8.05.2019, precum şi avizul comisiilor de specialitate,
Cu respectarea prevederilor art.14, 19, 26 şi art.58 din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(3) lit. a) şi ale art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.1/2019 privind utilizarea în anul 2019 a
excedentului cumulat al anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă
ale secțiunii de funcționare și finanțarea secțiunii de dezvoltare, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Art.1 se modifică și va avea următorul conținut:
”Art.1. Se aprobă utilizarea în anul 2019 a sumei de 6.150.000 lei din excedentul cumulat
al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de funcționare.”
2. Art.21 se abrogă.
Art.2. Anexele nr. 1, 2, 2/1, 3/74, 9 și 10 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș
nr.44/2019 privind aprobarea bugetului general al Județului Mureș și aprobarea unor
măsuri bugetare, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr.1/a, 2/a, 2/1/a, 3/74/a, 9/a
și 10/a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire, în condiţiile legii, a prezentei hotărâri se însărcinează
direcţiile, serviciile şi compartimentele din aparatul de specialitate al Consiliului
Judeţean Mureş.
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.10.672/07.05.2019
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri bugetare
Prin Nota internă nr.10.645/07.05.2019, Direcția Tehnică, aduce la cunoștință faptul că
potrivit graficelor de execuție întocmite de către proiectanți, în primul an de execuție
(2019) se pot executa lucrări în valoare mai mare decât fondurile alocate prin Hotărârea
Consiliului Județean Mureș nr.44/2019 privind aprobarea bugetului general al Județului
Mureș și aprobarea unor măsuri bugetare. Astfel, Direcția Tehnică solicită majorarea
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sumelor prevăzute pentru Programul de drumuri pentru anul 2019 cu suma de 3.000.000
lei, pentru executarea și finalizarea unor lucrări.
Aceste lucrări sunt prioritare pentru Consiliul Județean Mureș, contribuind la dezvoltarea
localităților din zonă și asigură legătura dintre localitățile aparținătoare comunelor
Iclănzel, Papiu Ilarian și Vețca cu centrele de comună, respectiv reședința de județ.
Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem alocarea sumei de 3.000.000 lei
prevăzute pentru acoperirea golurilor temporare de casă ca sursă de finanțare pentru
secțiunea de funcționare în anul 2019.
Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/a,2/a,2/1/a,3/74/a,9/a și nr.10/a.
Faţă de cele de mai sus, supun dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.10673/07.05.2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri bugetare
Prin Nota internă nr.10.645/07.05.2019, Direcția Tehnică, aduce la cunoștință faptul că
potrivit graficelor de execuție întocmite de către proiectanți, în primul an de execuție
(2019) se pot executa lucrări în valoare mai mare decât fondurile alocate prin Hotărârea
Consiliului Județean Mureș nr.44/2019 privind aprobarea bugetului general al Județului
Mureș și aprobarea unor măsuri bugetare. Astfel, Direcția Tehnică solicită majorarea
Programului de drumuri pentru anul 2019 cu suma de 3.000.000 lei, pentru executarea și
finalizarea următoarelor lucrări:
- Îmbrăcăminți ușoare bituminoase pe un tronson din DJ134 Fântânele-Vețca – intersecție
DN13C (fost DJ137);
- Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ153G Sânger (DJ151) Papiu Ilarian – Iclănzel
(DJ152A), km14+380-17+180, județul Mureș;
- Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ153G Sânger (DJ151) – Papiu Ilarian – Iclănzel
(DJ152A), km 9+800-12-400, județul Mureș.
Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem diminuarea golului temporar de casă
cu suma de 3.000.000 lei, respectiv asigurarea sursei de finanțare pentru secțiunea de
funcționare în anul 2019 cu suma de 6.150.000 lei din excedentul cumulat al anilor
precedenți.
Lucrările mai sus amintite sunt prioritare pentru Consiliul Județean Mureș, acestea
contribuind la dezvoltarea localităților din zonă și asigură legătura dintre localitățile
aparținătoare comunelor Iclănzel, Papiu Ilarian și Vețca cu centrele de comună, respectiv
reședința de județ.
Apreciem că suplimentarea sumei necesare cu această destinație nu afectează suma
prevăzută la activitatea curentă și sprijină activitatea desfășurată de Direcția Tehnică.
Potrivit art.39 alin.(3) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările
și completările ulterioare, proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri bugetare
a fost depus pentru consultarea publicului în data de 07 mai 2019, la avizierul institutiei
sub numarul 10680/07.05.2019.
Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/a,2/a,2/1/a,3/74/a,9/a și nr.10/a.
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Din perspectiva celor de mai sus proiectul de hotărâre alăturat poate fi supus dezbaterii
și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș.
DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr.10822/08.05.2019
RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri bugetare
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu
expunerea de motive nr.10.672/07.05.2019 și raportul de specialitate al Direcției
Economice,
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 verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea căreia este
elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente activităţii
autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a
întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:
Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea
actului administrativ sunt incidente prevederile art.14 alin.(4), art.19, art.26 și art.58
alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare, și ale art.91 alin.(1) lit.”b” și ale alin.(3) lit. ”a” din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi
completările ulterioare.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.1/2019 privind utilizarea în anul 2019 a
excedentului cumulat al anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă
ale secțiunii de funcționare și finanțarea secțiunii de dezvoltare, astfel cum a fost
modificată prin art.15 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.44/2019 privind
aprobarea Bugetului General a Județului Mureş, pentru anul 2019 și stabilirea unor măsuri
bugetare, s-a aprobat utilizarea în anul 2019 a sumei de 3.000.000 lei din excedentul
cumulat al anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă.
Prin Nota internă a Direcției tehnice nr.10645/07.05.2019 se aduce la cunoștință faptul
că, având în vedere graficele de execuție întocmite de către proiectanți, în anul 2019,
există posibilitatea executării unor lucrări în valoare mai mare decât fondurile alocate
prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.44/2019 cu acest scop, sens în care se
solicită majorarea sumelor prevăzute pentru Programul de drumuri pentru anul 2019 cu
suma de 3.000.000 lei.
În acest context, se propune alocarea sumei de 3.000.000 lei - prevăzută pentru
acoperirea golurilor temporare de casă prin art.21 al Hotărârii Consiliului Județean Mureș
nr.1/2019, ca sursă de finanțare pentru secțiunea de funcționare în anul 2019.
Potrivit prevederilor art.58 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare ”excedentul anual al bugetului local
rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea
regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din
bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, se
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reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor
autorităţilor deliberative, astfel:
a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;
b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între
veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita
disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a).
c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi
dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar. ”
Proiectul de hotărâre a fost supus procedurii reglementate prin art.39 alin.(3) din Legea
nr.273/2006, fiind afișat la avizierul unității administrativ-teritoriale, demers în urma
căruia nu au intervenit propuneri de modificare.
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că
potrivit prevederilor art.91 alin.(1) lit.”b” coroborate cu cele ale alin.(3) lit.”a” din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, consiliul judeţean, la propunerea preşedintelui consiliului
judeţean exercită atribuții privind dezvoltarea economico-socială a Judeţului, sens în
care aprobă 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.81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, cu modificările si completările ulterioare.
Din perspectiva celor de mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea
unor măsuri bugetare, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și
aprobării plenului Consiliului Județean Mureș.
DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș
HOTĂRÂREA NR.49
din 9 mai 2019
privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri şi
cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2019
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.10662/7.05.2019 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 documentația depusă cu adresa R.A. “Aeroportul Transilvania Târgu
Mureș” nr.3167 din 19.04.2019, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.9708 din
23.04.2019, precum și adresa Regiei nr.3292/25.04.2019, înregistrată la Consiliul
Județean Mureș sub nr.10098/25.04.2019,
Ținând cont de prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice (MDRAP) nr.1259/05.03.2019 privind aprobarea schemei de ajutor de stat de
exploatare pentru aeroporturile regionale din România cu un trafic de maximum 200.000
de pasageri pe an,
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Luând în considerare dispozițiile art.4 alin.(1), art.6 alin.(1) şi (3) 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.3145/05.12.2017
privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a
anexelor de fundamentare a acestuia,
În temeiul art.91 alin.(1) Iit.a) şi alin.(2) lit.d),precum şi al art.97 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
hotărăşte:
Art.1.(1) Se aprobă ajutorul de stat de exploatare pentru R.A. “Aeroportul Transilvania
Târgu Mureș”, pe anul 2019, în cuantum minim de 4.800 mii lei, în vederea acoperirii
deficitului/pierderii înregistrate la activitatea de exploatare.
(2) Ajutorul de exploatare prevăzut la alineatul (1) se acordă în tranșe trimestriale,
conform nivelurilor stabilite în Anexa de fundamentare nr.2 a Bugetului de Venituri și
Cheltuieli al Regiei, din alocații bugetare, cu deschideri de credite lunare.
Art.2. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al R.A. “Aeroportul Transilvania Târgu
Mureș” pe anul 2019, conform următoarelor 5 anexe:
1. Anexa nr.1 ”Bugetul de venituri şi cheltuieli” (bugetul activităţii generale);
2. Anexa de fundamentare nr.2 „Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi
în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora”;
3. Anexa de fundamentare nr.3 “Gradul de realizare a veniturilor totale”;
4. Anexa de fundamentare nr.4 “Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare”;
5. Anexa de fundamentare nr.5 “Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere
a plăților restante”.
Art.3. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. În conformitate cu prevederile Anexei nr.6, punctul I al Ordinului Ministrului
Finanţelor Publice nr.3145/2017, pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş, al R.A
„Aeroportul TransilvaniaTîrgu Mureş” şi în Monitorul Oficial al judeţului Mureş, se publică
doar Anexa nr.1 „Bugetul de venituri şi cheltuieli”, coloana propuneri/prevederi an
curent (2019).
Art.5. 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.

PREȘEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
Nr.10662/07.05.2019
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului
de venituri și cheltuieli al R.A “ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, pe anul 2019
În contextul adoptării la nivel național a unei scheme de ajutor de stat de exploatare
pentru aeroporturile regionale din România cu un trafic de maximum 200.000 de pasageri
pe an (Ordin nr.1259/05.03.2019 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice), R.A “Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, regie aflată în subordinea Consiliului
Județean Mureș, solicită autorității publice județene acordarea unui ajutor de stat de
exploatare pentru acoperirea deficitului/pierderii din exploatare pe care o înregistrează.
În acest sens, Regia a depus un Plan de Afaceri din care, pe baza prognozei de trafic
rezultă că, în anii 2019 și 2020 Aeroportul nu va atinge 200.000 pasageri, astfel încât va
avea nevoie de ajutor public, ce poate fi acordat din bugetul județului, deoarece
județele ale căror consilii județene au în subordine aeroporturi, au calitatea de furnizor
al ajutorului.
Față de suma de 5500 mii lei prevăzută în Planul de afaceri pentru anul 2019, în
propunerea bugetului de venituri și cheltuieli se solicită suma de 4800 mii lei, ca ajutor
minim de exploatare. Suma urmează a fi acordată Regiei, în tranșe trimestriale, din
alocații bugetare, prin deschideri de credite lunare.
Astfel R.A “Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, solicită autorității publice județene și
aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, în baza Hotărârii Consiliului de
administrație al Regiei nr.19 din 18.04.2019.
La activitatea curentă, se propune o creștere a veniturilor totale (incluzând și transferul
din bugetul județului) cu 35 %, comparativ cu veniturile înregistrate în anul precedent.(
9950 mii lei față de 7384 mii lei), urmare a prognozei de creștere a traficului de pasageri,
reluat la terminarea lucrărilor de reparații capitale suprafețe de mișcare, în semestrul II
al anului trecut.
În structura veniturilor totale în sumă de 9950 mii lei, ajutorul de stat de exploatare din
bugetul județului este de 4800 mii lei, ceea ce reprezintă aproape jumătate din venituri
(48,2%), fără a lua în considerare activitatea de investiții.
Veniturile prognozate pe anul 2019 s-au bazat pe un trafic estimat de 153 034 de
pasageri, atestându-se faptul că, Aeroportul Transilvania se încadrează în prezent la
schema de ajutor exploatare pentru aeroporturi cu un trafic sub 200 000 pasageri.
În ceea ce privește cheltuielile se remarcă o creștere a acestora, proporțional cu
creșterea volumului de activitate, în special a cheltuielilor cu bunuri și servicii (cu peste
70%), dar și a cheltuielilor de personal (+32%) ca urmare a unor noi angajări, pentru unele
posturi vacante dar și a creșterii câștigului mediu brut lunar pe salariat, (+23%) în
vederea reducerii decalajului față de câștigul mediu lunar pe salariat, la nivelul
economiei naționale.
La activitatea de Investiții, din suma totală de 12.424 mii lei, 11860 mii lei (95,5%)
reprezintă alocația de la bugetul județului, diferența de 564 mii lei fiind acoperită din
tariful de securitate perceput de Regie și alte surse proprii.
Față de argumentele prezentate mai sus, supun dezbaterii și aprobării proiectul de
hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.10663./07.05.2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului
de venituri şi cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2019
Regia autonomă „Aeroportul TransilvaniaTârgu Mureş” funcționează sub autoritatea
Consiliului Județean Mureș, activitatea fiind finanțată atât din venituri proprii cât și din
fonduri publice, respectiv transferuri din bugetul județului.
Din perspectiva legislației europene în domeniul aeronautic, și anume “Orientările
privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene”
(2014/C99/03), fondurile publice acordate aeroporturilor reprezintă ajutor de stat, în
sensul art.107 alin.(1) din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene(TFUE) cu excepția
compensațiilor acordate aeroporturilor ce funcționează ca Servicii de Interes Economic
General(SIEG).
Întrucât R.A „Aeroportul TransilvaniaTîrgu Mureş” nu a fost recunoscut ca SIEG de către
Comisia Europeană, autoritatea publică județeană poate acorda doar ajutor de stat
compatibil cu piața internă, în temeiul art.107 alin.(3) din TFUE, conform prevederilor
Cap.5, din Orientările aeronautice mai sus menționate.(2014/C99/03).
Pe baza prevederilor subcapitolului 5.1.2 din Orientări - ”Ajutoare de exploatare
acordate aeroporturilor” la nivel național a fost emis Ordinul Ministerului Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice nr.1259 din 5 martie 2019 privind aprobarea Schemei
de ajutor de stat de exploatare pentru aeroporturile regionale din România cu un trafic
de maximum 200.000 de pasageri pe an .
Ajutorul de stat de exploatare din Schema aprobată la nivel național se aplică pe anii
2019 și 2020, pentru un număr estimat de maximum 7 operatori (aeroporturi regionale),
bugetul total fiind de 62.979 mii lei (Anul 2019=31.332 mii lei; Anul 2020=31647 mii lei).
Administratorul schemei este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
(MDRAP), în timp ce furnizorii ajutorului de stat sunt județele la nivelul cărora consiliile
județene au în subordine aeroporturi.
În acest context, R.A „Aeroportul TransilvaniaTârgu Mureş” a solicitat prin adresa
nr.3292/25.04.2019 înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.10098/25.04.2019
acordarea ajutorului de stat de exploatare în baza Ordinului MDRAP nr.1259/2019.
Solicitarea este susținută de documentația depusă de Regie cu adresa nr.3167/
19.04.2019, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.9708/23.04.2019,
documentație care conține înscrisurile ce atestă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate ca
beneficiar de ajutor de stat de exploatare, Planul de Afaceri al Regiei actualizat pe anii
2019 și 2020 în baza prognozei de trafic din Anexa acestuia, Plan aprobat prin Hotărârea
Consiliului de Administrație nr.16/18.04.2019, de asemenea, propunerea Bugetului de
venituri și cheltuieli pe anul 2019, însoțită de Nota de Fundamentare, propunere
aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.19/18.04.2019.
A. Verificarea condițiilor de eligibilitate ale beneficiarului de ajutor de stat de
exploatare
Raportat la modul de îndeplinire a condițiilor de eligibilitate, au fost verificate condițiile
impuse la art.10 din Ordinul MDRAP nr.1259/2019, astfel:
a) prestează servicii aeroportuare pentru exploatarea infrastructurii aeroporturilor
regionale
În conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al Regiei aprobat în Anexa
nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.25/2012 privind implementarea
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guvernanţei corporative la R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureş, cu modificările și
completările ulterioare, obiectul de activitate al Regiei astfel cum acesta este definit la
art.5 alin.(1) este în principal tocmai exploatarea și întreținerea infrastructurii
aeroportuare, astfel încât, condiția a) de elegibilitate este îndeplinită;
b) înregistrează un trafic de maximum 200.000 pasageri pe an și un trafic de mărfuri mai
mic de 200.000 de tone.
Urmare a efectuării lucrărilor de reparații capitale la suprafețele de mișcare, traficul pe
“Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” a fost restricționat în anul 2017 până în luna
octombrie și suspendat în totalitate din octombrie 2017 până la 25 iunie 2018, astfel
încât traficul înregistrat este sub 200.000 pasageri/an și anume: 756 pasageri în anul 2017
și 63.764 pasageri în anul 2018 (conform raportărilor din adresa Regiei
nr.1024/17.01.2019, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.1326/18.01.2019).
Pe de altă parte, prognoza de trafic pentru anii 2019 și 2020 se situează în continuare sub
pragul de 200.000 pasageri. Astfel, conform estimărilor prezentate în Anexa 1 la Planul
de afaceri actualizat, traficul pe anul 2019 va fi de aproximativ 153.034 pasageri iar în
anul 2020 de aproximativ 183.641 pasageri. Anul 2019 a fost estimat pornindu-se de la
realizările anului 2018 (semestrul 2) extrapolate la nivelul unui an întreg și acordându-se
o creștere de 20% (63.764 pax.x2x1,2=153.034) iar în anul 2020 s-a acordat o creștere cu
20% față de anul 2020 (153.034 pasageri/an x1,2=183.641 pax/an).
S-a apreciat că Regia îndeplinește condiția de eligibilitate prevăzută la art.10 pct.b).
c) transmit furnizorului un plan de afaceri în vederea verificării:
(i) eligibilității
(ii) efectului probabil asupra traficului al celorlalte aeroporturi situate în zona pe care
o deservește aeroportul respectiv;
(iii) existenței sau nu a posibilității de a suporta totalitatea cheltuielilor de exploatare;
(iv) valorii ajutorului minim necesar pentru acoperirea deficitului de finanțare
preconizat în ceea ce privește cheltuielile de exploatare
Regia a transmis Planul de afaceri aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație
nr.16/18.04.2019.
Din analiza Planului de afaceri actualizat pentru anii 2019 și 2020 a rezultat faptul că,
Aeroportul Transilvania Târgu Mureș îndeplinește condițiile de eligibilitate pentru
primirea ajutorului de stat de exploatare.
Astfel, deoarece traficul se preconizează să fie în anii 2019 și 2020 sub 200.000 pasageri,
aeroportul nu amenință concurența în zonă și de asemenea nu-și poate acoperi în
întregime cheltuielile de exploatare.
Regia a fundamentat un deficit de exploatare de 5.500 mii lei pentru anul 2019 și 4.500
mii lei pentru anul 2020.
S-a apreciat că Regia îndeplinește condiția de eligibilitate prevăzută la art.10 pct.c);
d) nu sunt în stare de insolvență conform prevederilor Legii nr.85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările
ulterioare;
Regia a prezentat în acest scop documentul Furnizare de Informații de la Oficiul Național
al Registrului Comerțului (ONRC) nr.732983 emis la 17.04.2019, înregistrat la Regie sub
nr.3130/18.04.2019 din care rezultă că, în privința Regiei, nu există înregistrări
referitoare la o posibilă stare de insolvență a acesteia.
S-a apreciat că Regia îndeplinește condiția de eligibilitate prevăzută la art.10 pct.d);
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e) nu sunt în niciuna din următoarele situații: stare de faliment, lichidare, au afacerile
conduse de un administrator judiciar sau activitățile lor comerciale sunt suspendate ori
fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau sunt sunt într-o situație similară cu cele
anterioare, reglementată de lege, ori fac obiectul unei proceduri legale pentru
declararea lor în stare de faliment, lichidare;
Regia a prezentat pentru verificarea îndeplinirii acestei condiții de eligibilitate atât
documentul Furnizare de Informații de la Oficiul Național al Registrului Comerțului
(ONRC), prezentat anterior, cât și o Declarație pe propria răspundere semnată de
administratorii în funcție, înregistrată la Regie sub nr.3097/17.04.2019;
S-a apreciat că Regia îndeplinește condiția de eligibilitate prevăzută la art.10 pct.e);
f) și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat și bugetului local, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România.
Regia a prezentat pentru verificarea îndeplinirii acestei condiții de eligibilitate, Certificat
de Cazier Fiscal eliberat de ANAF – AJFP Mureș sub nr.1087/17.04.2019 și înregistrat la
Regie sub nr.3132/18.04.2019, Certificat din care rezultă că R.A” Aeroportul Transilvania
Târgu Mureș” nu are fapte înscrise în cazierul fiscal.
De asemenea, a prezentat Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind
impozitele și taxele locale și alte venituri datorate bugetului local, document emis de
Orașul Ungheni, sub nr.16970/18.04.2019, înregistrat la Regie sub nr.3133/18.04.2019
din care rezultă că, Regia ”nu figurează în evidențele compartimentului fiscal cu creanțe
bugetare de plată scadente către bugetul local, conform evidențelor existente la data
întocmirii”.
S-a apreciat că Regia îndeplinește condiția de eligibilitate prevăzută la art.10 pct.f);
g) nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare
prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal și incompatibil cu piața internă
Regia a prezentat pentru verificarea îndeplinirii acestei condiții de eligibilitate,
Declarația pe propria răspundere a administratorilor în funcție, prezentată anterior.(la
pct.e)
În această situație, s-a apreciat că Regia îndeplinește condiția de eligibilitate prevăzută
la art.10 pct.g);
h) pun la dispoziția tuturor potențialilor utilizatori infrastructura aeroportuară pe care
o adminisrtrează. În cazul unor limite de capacitate , ajutorul se alocă pe baza unor
criterii pertinente, obiective, transparente și nediscriminatorii;
Regia a prezentat pentru verificarea îndeplinirii acestei condiții de eligibilitate,
Declarația pe propria răspundere a administratorilor în funcție, prezentată anterior.(la
pct.e)
În această situație, s-a apreciat că Regia îndeplinește condiția de eligibilitate prevăzută
la art.10 pct.h);
i) nu reprezintă întreprindere în dificultate;
Regia a prezentat pentru verificarea îndeplinirii acestei condiții de eligibilitate,
Declarația pe propria răspundere a administratorilor în funcție, prezentată anterior.(la
pct.e)
În această situație, s-a apreciat că Regia îndeplinește condiția de eligibilitate prevăzută
la art.10 pct.i);
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j) reprezentantul legal nu a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite
profesionale îndreptate împotriva legii, prin decizie formulată de o autoritate de
judecată ce are forță de resjudicata;
Regia a prezentat pentru verificarea îndeplinirii acestei condiții de eligibilitate, atât
documentul Furnizare de Informații de la Oficiul Național al Registrului Comerțului
(ONRC), prezentat la pct.d), cât și Certificat de Cazier judiciar nr.20058077 din
17.04.2019 pentru administrator Peti Andrei, Certificat de Cazier judiciar nr.20058114 din
17.04.2019 pentru administrator Popa Daniel Marius și Certificat de Cazier judiciar
nr.20073373 din 18.04.2019 pentru administrator Constantinescu Geanina Luminița.
În această situație s-a apreciat că Regia îndeplinește condiția de eligibilitate prevăzută la
art.10 pct.j);
Pe de altă parte, pentru acordarea ajutorului de exploatare pentru acoperirea
parțială a costurilor Regiei, a fost analizat și modul de îndeplinire a prevederilor
art.5.
În acest sens, conform Planului de afaceri depus și argumentelor prezentate în adresa
Regiei nr.3292/2019(CJM nr.10098/2019) de solicitare a ajutorului de exploatare,
Aeroportul Transilvania Târgu Mureș demonstrează că îndeplinește cerințele cumulative
de la punctele a)-f) de la art.5 alin.3 din Ordinul MDRAP nr.1259/2019, după cum
urmează:
a) ajutorul solicitat contribuie la obiectivul de interes comun bine definit, respectiv
sporirea mobilității cetățenilor și conectivitatea regiunilor prin stabilirea de puncte de
acces pentru zborurile efectuate în interiorul Uniunii Europene sau facilitarea
dezvoltării regionale;
După redeschiderea Aeroportului Transilvania Târgu Mureș, urmare a efectuării reparației
capitale, s-au reluat 4 destinații din Uniunea Europeană (Dortmund și Memmingen din
Germania, Budapesta și Londra-Luton) asigurându-se reconectivitatea cu regiuni din
Europa și mobilitatea populației care se deplasează la muncă în Europa, precum și în scop
turistic. Indirect, Aeroportul contribuie și la dezvoltarea economică a județului și a
întregii regiuni.
b) intervenția statului este absolut necesară, întrucât aduce o îmbunătățire substanțială
pe care piața nu o poate realiza pe cont propriu;
Studiile de specialitate au demonstrat că aeroporturile care înregistrează sub 200.000
pasageri nu se pot susține din venituri proprii, intervenția statului fiind absolut necesară,
creând premisele unei sustenabilități viitoare.
c) măsura de ajutor are caracter adecvat, întrucât nu există alte instrumente de politică
care să permită atingerea obiectivului de interes comun prevăzut la lit.a);
Nu se cunosc alte elemente de politică publică sau de ajutor care să producă efecte de
denaturare mai reduse la nivelul pieței, pentru atingerea aceluiași obiectiv, respectiv,
pentru sporirea mobilității populației și creșterii conectivității rapide a regiunilor din UE.
d) ajutoarele au efect stimulativ, respectiv este probabil ca, în absența ajutorului și
luând în considerare posibila prezență a unor ajutoare pentru investiții și nivelul
traficului, nivelul activității aeroportului în cauză să se reducă semnificativ;
În absența ajutorului de exploatare, la acest moment nu se pot acoperi decât aproximativ
44% din costurile de operare ale Aeroportului.
Noile tarife aeroportuare au fost aprobate în anul 2018 cu aplicabilitate din februarie
2019, astfel încât deocamdată, nu se poate vorbi de o nouă creștere a acestora.
Astfel, ajutorul de exploatare are efect stimulativ, menținând tarifele la un nivel
accesibil, ceea ce conduce în timp la o creștere a traficului.
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e) ajutoarele sunt limitate la minimul necesar pentru ca activitatea care beneficiază de
ajutor să se deruleze;
Ajutorul de exploatare stabilit în Planul de afaceri reprezintă un plafon maxim calculat
pentru ca activitatea serviciului public să poată fi desfășurată în bune condiții, în anii
2019 și 2020.
Ajutorul minim de exploatare stabilit în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli,
aprobat prin Hot CA nr.19/18.04.2019 este de 4.800 mii lei, sumă care asigură acoperirea
deficitului/pierderii de exploatare, calculat în condițiile prevederilor Orientărilor privind
ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene (Comunicarea Comisiei
2014/C9/03)
f) nu se înregistrează efecte negative nejustificate asupra concurenței și a schimburilor
comerciale dintre statele membre
Având în vedere traficul relativ scăzut (sub 200.000 pasageri), se apreciază că Aeroportul
Transilvania nu afectează concurența în zonă.
Principalele aeroporturi din zonă sunt aeroporturile Cluj și Sibiu. Aceste aeroporturi au
crescut constant numărul de pasageri în ultimii ani, ajungând în prezent la peste 3 mil.
pasageri (Aeroportul Cluj) și peste 600 mii Aeroportul Sibiu, astfel încât Aeroportul Târgu
Mureș nu este un concurent amenințător pentru cele 2 aeroporturi. De asemenea, nu
amenință schimburile comerciale din statele membre.
B. Ajutorul de stat de exploatare
Luând în considerare îndeplinirea condițiilor legale, se propune acordarea Regiei
Autonome “Aeroportul Transilvania Târgu Mureș a ajutorului de exploatare necesar
acoperirii deficitului/pierderii de exploatare. În Planul de afaceri actualizat pentru anii
2019 și 2020 Regia a fundamentat un deficit de exploatare de 5500 mii lei pentru anul
2019 și 4500 mii lei pentru anul 2020.
Din analizele efectuate la Consiliul Județean Mureș s-a constatat că veniturile proprii
estimate au fost subdimensionate, astfel încât există rezerve de creștere a acestora și de
reducere a ajutorului. În urma negocierilor purtate, valoarea minimă a ajutorului de
exploatare propusă este de 4.800 mii lei, sumă propusă și în Bugetul de venituri și
cheltuieli al Regiei.
Conform prevederilor art.8 din Ordinul MDRAP 1259/2019, se propune ca ajutorul să fie
acordat în tranșe trimestriale, din alocații bugetare, prin deschideri de credite, la
solicitarea Regiei.
C. Bugetul de venituri și cheltuieli
Odată cu depunerea Planului de Afaceri, Regia a înaintat cu adresa nr.3167/2019 (CJM
nr.9708/2019) și propunerea privind Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019, spre
aprobare, în aplicarea prevederilor articolului 6 alin.(1) şi (3) ale O.G. nr.26/2013 privind
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau
unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori
indirect o participaţie majoritară.
Propunerea privind Bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei pentru anul 2019, a fost
aprobată prin Hotărârea CA nr.19/18.04.2019 şi cuprinde 5 anexe, în concordanţă cu
prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.3145/05.12.2017 privind aprobarea
formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi anexelor de
fundamentare a acestuia.
Anexa nr.1 - „Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019”, reprezintă bugetul
activităţii generale şi înregistrează date comparative privind veniturile şi cheltuielile,
inclusiv activitatea de investiţii, între anii 2018 (preliminat), anul curent 2019 (propuneri)
şi anii următori 2020, 2021 (estimări).
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În acest sens, veniturile anului 2019, în sumă totală de 9950 mii lei sunt mai mari cu
35% faţă de veniturile totale preliminate pentru anul anterior 2018, în sumă de 7384 mii
lei.
Veniturile cresc la activitatea de exploatare-producția vândută de peste 3 ori, (de la 1114
mii lei la 3770 mii lei) în primul rând, urmare a creșterii traficului, luând în considerare
faptul că, în anul anterior Aeroportul a fost închis în primul semestru, pentru efectuarea
reparației capitale la pista de aterizare-decolare.
Astfel, dacă în anul 2018 s-a înregistrat un trafic de 63.764 pasageri, realizat în întregime
în semestrul II, în anul 2019 prognoza veniturilor s-a bazat pe un trafic estimat la 153.034
pasageri, ceea ce semnifică o extrapolare la nivelul unui an, a realizărilor din semestru II
2018, la care s-a adăugat o creștere de 20% (63.764 pasagerix2=127528 pasageri+20% =
153.034 pasageri).
În ceea ce privește ajutorul de exploatare propus acesta scade de la 4950 mii lei în anul
2018 la 4800 mii lei nivel minim propus în 2019 (față de plafonul maxim prevăzut în
Planul de afaceri de 5500 mii lei în anul 2019).
La stabilirea nivelului minim al ajutorului de exploatare s-a avut în vedere posibilitățile
mai mari de realizare a veniturilor proprii din producția vândută (3770 mii lei propus în
BVC față de 3060 mii lei în Planul de Afaceri), de disponibilitățile limitate ale resurselor
publice, precum și de necesitatea de reducere graduală a transferurilor din bugetul
public pentru atingerea pragului de sustenabilitate al Regiei, în perspectiva anului 2024.
În ceea ce privește cheltuielile anului 2019, acestea cresc față de anul 2018 cu 35%,
creșterea regăsindu-se preponderent la activitatea de exploatare (planificat 2019: 9927
mii; realizat 2018: 7377 mii lei). În cadrul cheltuielilor de exploatare se remarcă creșteri
ale cheltuielilor cu bunuri și servicii cu peste 71% de la 1721 mii lei în anul 2018 la 2945
mii lei în anul 2019, consecință a creșterii costurilor variabile ce depind de volumul
traficului, precum și a planificării unor lucrări de reparații la o valoare cu 72% mai mare
față de realizările anului precedent (rd.41 din Anexa de fundamentare nr.2: planificat
2019: 344 mii lei; realizat 2018: 200 mii lei)
Pe de altă parte, are loc creșterea cheltuielilor de personal de la 4.113 mii lei la 5.447
mii lei(+32%), urmare a intenției de efectuare a noi angajări, conform posturilor aprobate
în organigramă, până la un număr de 105 persoane, estimându-se un număr mediu anual
de 100 salariați față de un număr mediu de 93 salariați raportați în anul 2018.
De asemenea, se constată o creștere a câștigului mediu lunar pe salariat, calculat atât pe
baza cheltuielilor de natură salarială (salarii+bonusuri). Astfel, câștigul mediu lunar brut
pe salariat este programat să crească cu aproximativ 23%, la 3802 lei/pers/lună față de
3082 lei/pers/lună cât s-a înregistrat în anul 2018 (rd.51 din Anexa 1=rd.155 din Anexa
2).
Chiar și cu aceste creșteri, salariul mediu brut pe salariat la R.A “Aeroportul Transilvania
Târgu Mureș rămâne cu peste 26,4% sub câștigul mediu brut pe salariat la nivel de
economie, stabilit la 5163 lei/salariat (din 15 martie 2019).
În continuare, Anexele nr.2-5 sunt anexe de fundamentare ale bugetului, după cum
urmează:
Anexa de fundamentare nr.2 „Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în
bugetul de venituri şi cheltuieli”, realizează o detaliere a veniturilor pe tipuri de venituri
şi a cheltuielilor pe elemente de cheltuieli, prin compararea anului precedent
2018(realizat), cu propuneri an curent 2019.
Totodată, se defalcă pe trimestre propunerile anului 2019, cu menţiunea că la finele
fiecărui trimestru, datele sunt prevăzute cumulat de la începutul anului.
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Astfel se evidențiază prin diferență față de trimestrul precedent și tranșele trimestriale
ale ajutorului de stat de exploatare propus.
În această anexă se realizează şi separarea veniturilor şi cheltuielilor activităţii
aeronautice (AERO) de veniturile şi cheltuielile activităţilor nonaeronautice-comerciale
(ACOM).
Anexa de fundamentare nr.3 „Gradul de realizare a veniturilor totale”, prezintă modul
de realizare a veniturilor în ultimii 2 ani (2017 şi 2018) faţă de bugetele aprobate. Se
constată creșterea veniturilor proprii din exploatare, în anul 2018 față de 2017, urmare a
reluării traficului de pasageri. Creșterea de la 443 mii lei în 2017 la 1220 mii lei se
situează însă la mai puțin de jumătate față de nivelul estimat în buget (Planificat 2.749
mii lei), întrucât la repornirea Aeroportului, Compania Wizz Air nu a reluat același număr
de curse și destinații pe care le-a operat anterior.
Anexa de fundamentare nr.4 - „Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare”,
realizează o comparaţie între programul de investiţii al anului curent 2019, cu anul
anterior 2018, cu specificarea şi încadrarea în sursele de finanţare. De asemenea, sunt
estimate și investițiile pe următorii 2 ani (2020 și 2021).
Se observă că în anul 2018 s-au preliminat investiţii în valoare de 3816 mii lei faţă de
sursele aprobate în buget, conform ultimului buget rectificat (HCJ 133/2018) în sumă de
9288 mii lei, din care din bugetul judeţului 9120 mii lei, cu un grad de absorbţie de
41,1%%.
În anul curent 2019 se propun surse totale pentru activitatea de investiţii a
Aeroportului, în sumă de 12.424 mii lei, din care:
- alocaţii de la buget: 11.860 mii lei ;
- surse proprii- amortizare: 140 mii lei
- tarif securitate: 288 mii lei
- alte surse: 136 mii lei
Investițiile în curs sunt în valoare de 5.581 mii lei reprezentând 44,9% din total, sumele
urmând a fi cheltuite pentru bunuri proprietate privată a Regiei-564 mii lei
(Reconfigurare echipament degivrare aeronave - 474 mii lei și Sistem acces parcare - 90
mii lei), apoi pentru bunuri de natura domeniului public al unității administrativ
teritoriale, suma de 5017 mii lei , unde se evidențiază ca valoare mai mare obiectivul
“Echipament multifuncțional de deszăpezire și degivrare PDA”, cu suma de 2183 mii lei,
urmat de “Ambulift-autospecială pentru transportul și îmbarcarea/debarcarea
pasagerilor cu dizabilități și a celor cu mobilitate redusă”, cu suma de 1.150 mii lei.
Dintre obiectivele noi remarcăm “Modernizare terminal etapa II”, în valoare de 500 mii
lei”, apoi dotări de utilaje în sumă de 4584 mii lei din care “autofreza pentru zăpadă”
cu valoarea de 1250 mii lei, ”sistem de echipamente securitate aeroportuară”, obiectiv
pe 2 ani, având prevăzută suma de 2700 mii lei pentru anul 2019.
Pentru studii și proiecte se alocă suma de 1675 mii lei, evidențiindu-se ca importanță
“documentația dosar de finanțare pentru modernizare aeroport și includere în
masterplan” (560 mii lei).
Anexa de fundamentare nr.5 - „Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut şi reducere a
plăţilor restante” cuprinde pe de o parte măsurile care influențează îmbunătățirea
rezultatului brut și cauzele care acționează în sens negativ, de diminuare a efectului
pozitiv. Astfel, în anul 2019 vom avea un efect pozitiv rezultat din creșterea veniturilor
proprii de exploatare, urmare a creșterii traficului de pasageri, de la 1220 mii lei la 3770
mii lei (+2550 mii lei), efect anulat de creșterea cheltuielilor.
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Având în vedere argumentele de specialitate prezentate mai sus,apreciem că se poate
supune spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre alăturat.
DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr.10659/07.05.2019
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului
de venituri şi cheltuieli al R.A „ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2019
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu
expunerea de motive nr.10662/7.05.2019 şi raportul de specialitate al Direcției
Economice,
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 verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea căreia este
elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente activităţii
autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a
întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:
Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea
actului administrativ sunt incidente prevederile Ordinului MDRAP nr.1259/2019 privind
aprobarea Schemei de ajutor de stat de exploatare pentru aeroporturile regionale din
România cu un trafic de maximum 200.000 de pasageri pe an, ale art.4 alin.(1), lit. ”a”,
ale art.6 alin.(1) și (3) din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la
nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt
acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu
modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice
nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli,
precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și ale art.91 alin.(1) lit. „a” și alin.(2)
lit.”d” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu
modificările şi completările ulterioare.
Pe baza prevederilor subcapitolului 5.1.2 din Orientări - ”Ajutoare de exploatare
acordate aeroporturilor” la nivel național a fost emis Ordinul Ministerului Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice nr.1259 din 5 martie 2019 privind aprobarea Schemei
de ajutor de stat de exploatare pentru aeroporturile regionale din România cu un trafic
de maximum 200.000 de pasageri pe an. Potrivit prevederilor art.6 din acest act normativ
perioada de valabilitate a schemei este de la data intrării în vigoare până la 31.12.2020.
Conform dispozițiilor art.7 din Ordinul MDRAP nr.1259/2019, administratorul schemei este
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), în timp ce furnizorii
ajutorului de stat sunt județele la nivelul cărora consiliile județene au în subordine
aeroporturi.
În acest context, R.A „Aeroportul TransilvaniaTârgu Mureş” a solicitat prin adresa
nr.3292/25.04.2019 înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.10098/25.04.2019
acordarea ajutorului de stat de exploatare în baza Ordinului MDRAP nr.1259/2019.
Potrivit prevederilor art.10 din Ordinului MDRAP nr.1259/2019, ”beneficiarii schemei
trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) prestează servicii aeroportuare pentru exploatarea infrastructurii aeroporturilor
regionale;
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b) înregistrează un trafic de maximum 200.000 de pasageri pe an şi un trafic de mărfuri
mai mic de 200.000 tone;
c) transmit furnizorului un plan de afaceri în vederea verificării:
(i) eligibilităţii;
(ii) efectului probabil asupra traficului al celorlalte aeroporturi situate în zona pe care o
deserveşte aeroportul respectiv;
(iii) existenţei sau nu a posibilităţii de a suporta totalitatea cheltuielilor de exploatare;
(iv) valorii ajutorului minim necesar pentru acoperirea deficitului de finanţare
preconizat în ceea ce priveşte cheltuielile de exploatare.
Parametrii-cheie prevăzuţi în planul de afaceri constituie o parte integrantă din
evaluarea privind compatibilitatea efectuată de furnizorul ajutorului de stat;
d) nu sunt în stare de insolvenţă conform prevederilor Legii nr.85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările
ulterioare;
e) nu sunt în niciuna din următoarele situaţii: stare de faliment, lichidare, au afacerile
conduse de un administrator judiciar sau activităţile lor comerciale sunt suspendate ori
fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau sunt într-o situaţie similară cu cele
anterioare, reglementată prin lege, ori fac obiectul unei proceduri legale pentru
declararea lor în stare de faliment, lichidare;
f) şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat şi bugetului local în
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;
g) nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare
prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;
h) pun la dispoziţia tuturor potenţialilor utilizatori infrastructura aeroportuară pe care
o administrează. În cazul unor limite fizice de capacitate, ajutorul se alocă pe baza unor
criterii pertinente, obiective, transparente şi nediscriminatorii;
i) nu reprezintă întreprindere în dificultate;
j) reprezentantul legal nu a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite
profesionale îndreptate împotriva legii, prin decizie formulată de o autoritate de
judecată ce are forţă de res judicata”.
Solicitarea este susținută de documentația depusă de Regie cu adresa
nr.3167/19.04.2019, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.9708/23.04.2019, din
care rezultă că Regia îndeplinește condițiile de eligibilitate ca beneficiar de ajutor de
stat de exploatare, de Planul de Afaceri al Regiei actualizat pe anii 2019 și 2020 în baza
prognozei de trafic din Anexa acestuia, Plan întocmit în conformitate cu prevederile art.5
alin.(3) din Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
nr.1259/05.03.2019 și aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație
nr.16/18.04.2019.
Potrivit prevederilor art.16 din Ordinul MDRAP nr.1259/2019 ”autorităţile administraţiei
publice locale asigură din bugetele proprii sumele necesare acoperirii deficitului de
finanţare a cheltuielilor de exploatare rezultat din planul de afaceri prezentat de
beneficiari.
(2) Ajutorul de exploatare se acordă în tranşe anuale stabilite ex ante, în funcţie de
deficitul de finanţare a cheltuielilor de exploatare, calculat pe baza documentelor
prevăzute la art.5 alin.(3) prezentate de operatorul aeroportului.
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(3) Sumele prevăzute la alin.(1) vor fi cuprinse în bugetul judeţului şi aprobate prin
hotărâre a consiliului judeţean.
(4) Ajutorul de stat se acordă sub formă de alocaţii bugetare”.
Suma solicitată de 4800 mii lei – ca ajutor de stat de exploatare pentru Regie, a fost
cuprinsă în bugetul județului aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș
nr.44/17.04.2019 astfel cum se prevede la art.16 alin.(3) din textul legal mai sus
menționat.
Bugetul de venituri și cheltuieli al R.A. ”Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” se aprobă potrivit prevederilor art.4 alin.(1), lit.”a” din O.G. nr.26/2013 privind întărirea
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o
participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâre de
consiliu județean.
În considerarea prevederilor art.6 alin.(1) și (3) din O.G. nr.26/2013, S.C. ”R.A.
”Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”a prezentat spre aprobare Consiliului Județean
Mureș propunerea de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, în termenul
prevăzut la alin.(1), respectiv ”45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a
bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, oraşelor,
municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor sau municipiului Bucureşti,
după caz”.
Propunerea de buget, transmisă prin adresa nr.3167/2019, înregistrată la Consiliul
Județean Mureș sub nr.9708/2019 a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de
Administrație al R.A. ”Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” nr.19/18.04.2019, cu
respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3145/2017 din 5
decembrie 2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi
cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia și cuprinde 5 anexe.
În conformitate cu prevederile Anexei nr.6, pct.I din Ordinul Ministrului Finanțelor
Publice nr.3145/2017 se va publica pe site-ul Consiliului Județean Mureș, al R.A.
”Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” și în Monitorul Oficial al Județului Mureș numai
Anexa nr.1 la proiectul de hotărâre – ”Bugetul de venituri și cheltuieli” – coloana aferentă
anului curent(2019), respectiv "Propuneri an curent".
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că
potrivit prevederilor art.91 alin.(1) lit.„a” și alin.(2) lit.”d” din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările
ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi
obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii
autonome, în condiţiile legii.
Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor
art.81-82, 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, apreciem că proiectul de hotărâre privind
aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A „
Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2019, îndeplinește condițiile legale pentru
a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş.
DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș
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HOTĂRÂREA NR.51
din 30 mai 2019
privind aprobarea situațiilor financiare ale R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu
Mureș” la data de 31.12.2018
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.12861/30.05.2019 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 adresa nr.4050/27.05.2019 a R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”,
înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.12.606/28.05.2019, prin care se înaintează
situațiile financiare ale Regiei pentru exercițiul încheiat la 31.12.2018, împreună cu
anexele, precum și Hotărârea Consiliului de administrație al Regiei nr.30 din 27.05.2018,
Luând în considerare prevederile art.3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și
completările ulterioare, art.20, lit.h) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice
locale, art.10 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare
la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale
sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,
cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Bugetului de venituri și
cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” pe anul 2018, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.16/15.02.2018, cu rectificările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art.18 lit.e) din Regulamentul de organizare și funcționare
al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Mureș nr.25/2012 privind implementarea guvernanței corporative la
Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”,
Cu 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 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, cu modificările ulterioare,
Având în vedere prevederile art.43 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale
art.41 alin.(4) lit.e) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean
Mureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 172/23.11.2017,
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 anuale individuale ale R.A. „Aeroportul Transilvania
Târgu Mureș”, la data de 31.12.2018, situații care cuprind: „Bilanțul” (F10), „Contul de
profit și pierdere” (F20), „Date informative” (F30), „Situația activelor imobilizate”
(F40), situații însoțite de anexele privind „Note explicative”, „Declarația directorului
Regiei, în conformitate cu prevederile art.30 din Legea Contabilității nr.82/1991”,
„Balanța de verificare - luna decembrie 2018”, „Raportul auditorului independent” și
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„Raportul Consiliului de administrație”, conform Anexei ce face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei economice a Consiliului Judeţean Mureş și
R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.
p.PREŞEDINTE
Alexandru Cîmpeanu
VICEPREȘEDINTE

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
Nr.12861/30.05.2019
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale R.A “Aeroportul
Transilvania Tîrgu Mureș” la data de 31.12.2018
R.A “Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” prezintă Consiliului Județean Mureș, spre
aprobare, în calitate de autoritate tutelară, situațiile financiare anuale la 31 decembrie
2018, situații din care fac parte „Bilanțul”, “Contul de profit și pierdere”, “Date
informative”, “Situația activelor imobilizate”, împreună cu anexele.
Situațiile financiare sunt însoțite și de Raportul auditorului independent și de Raportul
administratorilor.
Conform situațiilor financiare, Regia a obținut în anul 2018 următoarele rezultate:
- Venituri totale: 7.419,4 mii lei
- Cheltuieli totale: 7.419,3 mii lei
- Rezultat- profit brut: 0,16 mii lei;
- Impozit pe profit: 0,16 mii lei
- Rezultat-profit net: 0 mii lei
Veniturile au crescut în anul 2018 urmare a reluării traficului de pasageri la sfârșitul
primului semestru, după recepția lucrărilor de reparații capitale la suprafețele de
mișcare.
În condițiile în care veniturile din activitatea curentă aeroportuară (producția vândută)
au crescut de la 443,3 mii lei la 1.080,8 mii lei, s-a redus și subvenția de exploatare
acordată de Consiliul Județean Mureș (aspect pozitiv) de la 5.148,1 mii lei la 4.873,9 mii
lei, procentual cu 5,3%.
Față de argumentele prezentate mai sus, supun dezbaterii și aprobării proiectul de
hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.12862/30.05.2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale R.A “Aeroportul
Transilvania Târgu Mureș” la data de 31.12.2018
R.A „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” solicită Consiliului Județean Mureș aprobarea
Situațiilor financiare ale Regiei, la data de 31 decembrie 2018, situații care se compun
din: „Bilanț”(formular F10),”Contul de profit și pierdere”(Formular F20),”Date
Informative”(formular F30),”Situația activelor imobilizate”(formular F40), situații
însoțite de anexele: „Note explicative”,”Declarația directorului Regiei, în conformitate
cu prevederile art.30 din Legea Contabilității nr.82/1991”, „Raportul auditorului
independent” și “ Raportul administratorilor”.
În Raportul de audit, firma S.C Auditor Financiar Sarra S.R.L cu sediul în Hunedoara, în
urma auditării efectuate îşi exprimă la pct.3 din Raport următoarea opinie: ”În opinia
noastră, situaţiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției
financiare a Regiei la data de 31 decembrie 2018, precum şi performanței financiare 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 și OMFP 10/2019, cu excepția celor prezentate la pct.5 și 6
(“OMFP nr. 1802/2014”).
Astfel, la pct.5 din Raport, auditorul, pe baza declarațiilor conducerii semnalează că,
“există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții, care ar putea
genera îndoieli semnificative privind capacitatea entității de a-și continua activitatea, în
conformitate cu ISA (revizuit), dacă nu se încheie contracte care să aducă venituri
suplimentare entității, inclusiv existând riscul executării silite pentru datoriile restante
dacă nu se încasează la timp creanțele pentru serviciile prestate. În politicile contabile
ale entității nu sunt prevăzute punctual/analitic modul de efectuare a plăților”.
La pct.6,”….. Auditorul recomandă actualizarea și aprobarea politicilor contabile în
concordanță cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1802/2014 pentru
aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și
situațiile financiare consolidate, cu modificările și completările ulterioare, având în
vedere și prevederile OUG nr.114/2018.”
Cu privire la Raportul administratorilor, opinia auditorului este exprimată la pct.8 din
Raportul de audit, astfel:
“a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar
pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate
aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în
conformitate cu cerințele punctelor 489,490 și 491 din Anexa la prevederile Ordinului
ministrului finanțelor publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate,
cu modificările și completările ulterioare, OMFP 10/2019”.
În formularul de bilanț (F10) se constată o creștere a activelor imobilizate (rd.25) față
de anul anterior cu 20%, urmare aachiziției de utilaje și recepționării unor lucrări de
investiții.
Activele circulante (rd.42/41) au crescut și ele cu 10%, (de la 2300,9 mii lei la 2531,3 mii
lei) influențate fiind de creșterea creanțelor comerciale, urmare a reluării activității în
sem. II al anului 2018 (creștere de la 39,6 mii lei la 298,1 mii lei - rd.31 din F10).
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Capitalurile proprii (rd.101/100) se mențin constante față de anul precedent, respectiv,
în sumă de 1285,5 mii lei. Acestea cuprind prin însumare, patrimoniul propriu al
Regiei(411,3 mii lei), rezerve legale(1,2 mii lei) și profit reportat la valoarea de 872,8 mii
lei. Așa cum am sesizat și la bilanțul anului 2017, apreciem situația înregistrării de profit
ca fiind una atipică, care trebuie reverificată, întrucât, în condițiile în care Regia
primește subvenții nu ar trebui să înregistreze profit.
Conform datelor prezentate în Formularul F20-Contul de profit și pierdere,Regia a
înregistrat în anul 2018, comparativ cu anul precedent 2017, următoarele rezultate:
Anul 2017-lei

Anul 2018-lei

Difrț(+-)an2018-2017

Venituri totale din care:

6.668.689

7.419.399

+750.710

Venituri din exploatare,din
care:

6.657.795

7.381.887

+724.092

- producția vândută

443.375

1.080.881

+637.506

- venituri din subvenții de
exploatare aferente cifrei de
afaceri nete

5.148.179

4.873.970

-274.209

Cheltuieli totale, din care:

6.665.731

7.419.239

+753.508

Chelt. de exploatare

6.654.300

7.411.493

+757.193

Profit brut

2.958

160

Impozit pe profit

2.958

160

Profit net

0

0

Se observă în primul rând o creștere a veniturilor din exploatare, influențată de creșterea
veniturilor din producția vândută, urmare a reluării traficului de pasageri prin curse
regulate, în a doua parte a anului 2018.
În aceste condiții, se remarcă o anumită scădere a subvenției (transferurilor) de
exploatare , cu 5,3% (aspect pozitiv)
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.
Astfel, 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 se menține constantă cu cea
raportată în anul anterior.
În ceea ce privește creanțele, Regia raportează creanțe comerciale (rd.64/57) în F30, în
creștere față de anul precedent, respectiv, 967,8 mii lei față de 702,4 mii lei (+37,6%),
explicabile prin creșterea volumului de activitate a Regiei.
În ceea ce privește creanțele restante (neîncasate la termenul stabilit), Regia raportează
suma 683,9 mii lei la sfârșitul anului 2017, în timp ce, pentru finalul anului 2018, nu este
completată nicio sumă.
În Raportul administratorilor se menționează faptul că „Regia înregistrează la 31
decembrie 2018 creanțe aflate în litigiu, în sumă de 2.097 mii lei, pentru care au fost
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constituite provizioane de risc de neîncasare, în cursul anului 2017. Creanțele aflate în
litigiu reprezintă sume stabilite în urma controalelor Curții de Conturi, desfășurate în
anii 2013 și 2015, evidențiate în contabilitate în anul 2016 și care se concretizează în cea
mai mare parte, în creanțe față de agenți economici(clienți), față de alți debitori,
precum și față de salariați pentru sume acordate și apreciate de control ca fiind
necuvenite.”
Subliniem faptul că suma în valoare de 411398 lei înscrisă la rd.148/137 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 (peste 100 mil. lei la sfârșitul anului 2018).
Formularul F40 – Situația activelor imobilizate prezintă mișcările care au avut loc în
cadrul imbilizărilor necorporale și corporale și soldul de la sfârșitul anului 2018.
Astfel, în cursul anului 2018 au avut loc creșteri în valoare de 4.309,2 mii lei, (+18,8%),
ca urmare a activității de investiții, aceasta regăsindu-se în special la “Instalații tehnice
și mașini”, (+3252,2 mii lei).
La imobilizările din “construcții” s-a înregistrat creștere cu 850,3 mii lei, sumă care a
influențat concomitent în minus, poziția “imobilizări corporale în curs de execuție”
În cursul anului nu s-au înregistrat reduceri din dezmembrări sau casări de bunuri.
Tot în cadrul Formularului F40 se prezintă calculul amortizării activelor imobilizatenecorporale și corporale. Astfel, amortizarea calculată pe întregul an 2018 este de
1.417,8 mii lei, în timp ce soldul final la sfârșitul anului 2018 este de 14.167,3 mii lei.
Amortizarea corectează valoarea brută a activelor imobilizate, în Bilanț (Formularul Cod
F10), valoarea acestora fiind trecută la valoarea rămasă (rd.25:26.336, 4 mii lei
val.brută- 14.167,3 mii lei amortizare=12.169,2 mii lei).
În cadrul situațiile financiare sunt incluse și 9 Note explicative întocmite conform
prevederilor Ord. 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 2018, comparativ cu anul 2017.
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 12,58 obținut în anul 2018 este mai mare cu
30% față de cel din anul anterior, în valoare de 9,67, creștere influențată în mare măsură
de scăderea datoriilor totale față de anul anterior.
La situațiile financiare anuale este atașată și “Balanța de verificare la 31 decembrie
2018”, 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 Hotărârea nr.30/27.05.2019, apreciem că se poate supune dezbaterii şi
aprobării proiectul de hotărâre alăturat.
DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean
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DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr.12868/30.05.2019
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale R.A „Aeroportul
Transilvania” Târgu Mureș la data de 31.12.2018
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu
expunerea de motive nr.12861/30.05.2019 şi raportul de specialitate al Direcției
Economice,
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 verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea căreia este
elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente activităţii
autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a
întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:
Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea
actului administrativ sunt incidente prevederile Legii contabilității nr.82/1991,
republicate, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului
Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu
modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice
nr.470/2018 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, astfel cum a fost modificat prin Ordinul
Ministrului Finanțelor Publice nr.10/2019, ale art.18 lit.„e” din Regulamentul de
Organizare și Funcționare al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.25/2012 privind implementarea
guvernanței corporative la R.A. „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș, precum și cele ale
art.91 alin.(1), lit.”d” , coroborate cu cele ale alin.(2) litera ”d” din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit prevederilor art.5 alin.(1) din Legea contabilității nr.82/1991, cu modificările și
completările ulterioare, ”persoanele prevăzute la art.1 alin.(1) - (4), (n.n. - inclusiv
regiile autonome) au obligaţia să conducă contabilitatea în partidă dublă şi să
întocmească situaţii financiare anuale, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
Subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului
Economic European au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie,
potrivit prezentei legi, fără a întocmi situaţii financiare anuale pentru propria
activitate.”
Termenul de depunere a situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor Publice, potrivit Anexei I, art. III, lit. „a” pentru societăţile
comerciale/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetaredezvoltare, este de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv până cel
târziu la data de 30 mai 2019.
Din raportul de specialitate anexat proiectului de hotărâre reiese faptul că, R.A.
„Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, a întocmit situaţiile financiare la 31.12.2018 utilizând indicatorii din sistemul finanțelor publice, cu respectarea prevederilor Legii
contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale
Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale
consolidate, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului
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Finanțelor Publice nr.470/2018 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, astfel cum a fost modificat prin
Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.10/2019.
Situațiile financiare au fost aprobate de către Consiliul de Administraţie al R.A.
„Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș prin Hotărârea nr.30/27.05.2019 şi auditate de un
auditor financiar independent, audit finalizat prin întocmirea unui Raportul de audit.
În considerarea prevederilor art.18 lit.„e” din Regulamentul de Organizare și Funcționare
al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Mureș nr.25/2012, situațiile financiare au fost prezentate Consiliului
Judeţean Mureș pentru aprobare, prin adresa înregistrată cu nr.4050/27.05.2019.
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că
potrivit prevederilor art.91 alin.(1), lit.„d”, precum și ale alin.(2) litera „d” din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, Consiliul Judeţean Mureș exercită în numele
Judeţului Mureș, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la
societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.
Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor
art.81-82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, cu modificările si completările ulterioare.
Față de argumentele anterior expuse, apreciem că proiectul de hotărâre privind
aprobarea situațiilor financiare ale R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” la data de
31.12.2018, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului
Consiliului Judeţean Mureş.
DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș
HOTĂRÂREA NR.54
din 30 mai 2019
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.44/2019
privind aprobarea bugetului general al județului Mureș pentru anul 2019 și stabilirea
unor măsuri bugetare, cu modificările ulterioare
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.12362/24.05.2019 a Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Serviciului buget nr.12365/24.05.2019, raportul
Serviciului juridic nr.12373/24.05.2019, precum şi avizul comisiilor de specialitate,
Cu respectarea prevederilor art.14 alin.(4), art.19 alin.(2) și art.26 din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.91 alin. (1) lit. b) şi ale art.97 alin. (1) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
hotărăşte:
Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.44/2019 privind aprobarea bugetului
general al județului Mureș pentru anul 2019 și stabilirea unor măsuri bugetare, cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
3. Art.1 se modifică și va avea următorul conținut:

24/49

”Art.1. Se aprobă bugetul general al judeţului Mureş pe anul 2019 la venituri în sumă de
781.192.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 879.192.000 lei, conform anexei nr.1/b.”
4. Art.2 se modifică și va avea următorul conținut:
”Art.2. Se aprobă bugetul judeţului Mureş pe anul 2019 la venituri în sumă de
400.703.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 501.703.000 lei, pe secţiune de funcţionare şi
secţiune de dezvoltare.”
5. Art.5 se modifică și va avea următorul conținut:
”Art.5. Se aprobă bugetul propriu al Consiliului Județean Mureș 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 3/179.”
6. Anexele nr.1/a, 2/a, 2/1/a, 2/2, 3/14, 3/87, 4, 5/1, 7 se modifică și se înlocuiesc cu
anexele nr.1/b, 2/b, 2/1/b, 2/2/a, 3/14/a, 3/87/a, 4/a, 5/1/a, 7/a.
7. După anexa nr.3/88 se introduc 90 de anexe noi, nr.3/89, 3/90, 3/91, 3/92, 3/93,
3/94, 3/95, 3/96, 3/97, 3/98, 3/99, 3/100, 3/101, 3/102, 3/103, 3/104, 3/105, 3/106,
3/107, 3/108, 3/109, 3/110, 3/111, 3/112, 3/113, 3/114, 3/115, 3/116, 3/117, 3/118,
3/119, 3/120, 3/121, 3/122, 3/123, 3/124, 3/125, 3/126, 3/127, 3/128, 3/129, 3/130,
3/131, 3/132, 3/133, 3/134, 3/135, 3/136, 3/137, 3/138, 3/139, 3/140, 3/141, 3/142,
3/143, 3/144, 3/145, 3/146, 3/147, 3/148, 3/149, 3/150, 3/151, 3/152, 3/153, 3/154,
3/155, 3/156, 3/157, 3/158, 3/159, 3/160, 3/161, 3/162, 3/163, 3/164, 3/165, 3/166,
3/167, 3/168, 3/169, 3/170, 3/171, 3/172, 3/173, 3/174, 3/175, 3/176, 3/177, 3/178 și
3/179.
Art.II. Anexele nr.1/b, 2/b, 2/1/b, 2/2/a, 3/14/a, 3/87/a, 3/89, 3/90, 3/91, 3/92, 3/93,
3/94, 3/95, 3/96, 3/97, 3/98, 3/99, 3/100, 3/101, 3/102, 3/103, 3/104, 3/105, 3/106,
3/107, 3/108, 3/109, 3/110, 3/111, 3/112, 3/113, 3/114, 3/115, 3/116, 3/117, 3/118,
3/119, 3/120, 3/121, 3/122, 3/123, 3/124, 3/125, 3/126, 3/127, 3/128, 3/129, 3/130,
3/131, 3/132, 3/133, 3/134, 3/135, 3/136, 3/137, 3/138, 3/139, 3/140, 3/141, 3/142,
3/143, 3/144, 3/145, 3/146, 3/147, 3/148, 3/149, 3/150, 3/151, 3/152, 3/153, 3/154,
3/155, 3/156, 3/157, 3/158, 3/159, 3/160, 3/161, 3/162, 3/163, 3/164, 3/165, 3/166,
3/167, 3/168, 3/169, 3/170, 3/171, 3/172, 3/173, 3/174, 3/175, 3/176, 3/177, 3/178,
3/179, 4/a, 5/1/a, 7/a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.III. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş și
direcţiilor, serviciilor şi compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului
Judeţean Mureş, care răspund de ducerea sa la îndeplinire.
p. PREŞEDINTE
Alexandru Cîmpeanu
VICEPREȘEDINTE

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
Nr.12362/24.05.2019
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean
Mureș nr.44/2019 privind aprobarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul
2019 și stabilirea unor măsuri bugetare, cu modificările ulterioare
Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.47/2019 privind aprobarea participării
Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități
culturale și sociale de interes public județean, s-a aprobat participarea Consiliului
Județean Mureș la organizarea,desfășurarea și finanțarea unor activități culturale și
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sociale de interes public județean. Astfel, propunem aprobarea detalierilor pe acțiuni
conform anexelor cu nr.3/89 până la nr.3/174.
Fundația ”Pro Vita Cristiana”, prin adresa nr. 12184/23.05.2019, solicită sprijin financiar
în organizarea unei acțiuni socio – culturale de interes public județean, eveniment
destinat evoluției spirituale și culturale.
Potrivit adresei nr.11361/15.05.2019, Spitalul Clinic Județean Mureș, solicită majorarea
bugetului cu suma de 2.342.000 lei, sumă primită de la Ministerul Sănătății, pentru
finanțarea aparaturii medicale și echipamente de comunicații în urgență, în sănătate.
De asemenea, prin adresele nr.102194/02.05.2019, nr.4187051/25.04.2019, nr.4187052/
25.04.2019 și 25079578/09.04.2019 de la Inspectoratul de Poliție Județean Mureș,
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea” al Județului Mureș și Inspectoratul de
Jandarmi Județean Mureș, se solicită încheierea unui Parteneriat Interinstituțional pentru
Siguranța Comunității, un Parteneriat pentru Operativitatea Structurilor de Intervenție
pentru Protecția Cetățeanului-2019, respectiv Siguranța Cetățeanului – Parteneriat în
Slujba Comunității.
Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/b, 2/b, 2/1/b, 2/2/a, 3/14/a, 3/87/a,
3/175,3/176,3/177, 3/178, 3/179, 4/a, 5/1/a și nr.7/a.
Față de cele de mai sus, supunem dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.12365/24.05.2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean
Mureș nr. 44/2019 privind aprobarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul
2019 și stabilirea unor măsuri bugetare, cu modificările ulterioare
În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele
publice locale,cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș poate
aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale
ordonatorilor principali de credite.
Potrivit Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.47/2019 privind aprobarea participării
Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități
culturale și sociale de interes public județean, s-a aprobat participarea Consiliului
Județean Mureș organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități culturale și sociale
de interes public județean, propunem aprobarea detalierilor pe acțiuni, conform
anexelor nr.3, de la nr.3/89 până la 3/174.
Fundația ”Pro Vita Cristiana”, prin adresa nr.12184/23.05.2019, solicită sprijin financiar
în organizarea unei acțiuni socio – culturale de interes public județean, eveniment
destinat evoluției spirituale și culturale.
Prin adresa nr.11361/15.05.2019, Spitalul Clinic Județean Mureș, solicită majorarea
bugetului cu suma de 2.342.000 lei, sumă primită de la Ministerul Sănătății, pentru
finanțarea aparaturii medicale și echipamente de comunicații în urgență în sănătate
(sterilizator cu abur 500 litri, mașină de spălat și dezinfectat instrumentar chirurgical de
capacitate medie 150 litri, mașină de spălat și dezinfectat instrumentar chirurgical de
capacitate mare de 220 litri, sterilizator cu abur de capacitate mică 60 litri, platformă
electrochirurgicală). Cu suma respectivă se majorează bugetul general al Județului
Mureș.
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De asemenea, prin adresele nr.102194/02.05.2019, 4187051-4187052/25.04.2019 și
25079578/09.04.2019 de la Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, Inspectoratul pentru
Situații de Urgență „Horea”al Județului Mureș și Inspectoratul de Jandarmi Județean
Mureș, se solicită încheierea unui Parteneriat Interinstituțional pentru Siguranța
Comunității, Parteneriat pentru Operativitatea Structurilor de Intervenție pentru
Protecția Cetățeanului - 2019 respectiv Siguranța Cetățenilor – Parteneriat în Slujba
Comunității.
Potrivit art.39 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu
modificările și completările ulterioare, proiectul de hotărâre privind modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.44 privind aprobarea bugetului general al
Județului Mureș pentru anul 2019 și stabilirea unor măsuri bugetare a fost depus pentru
consultarea publicului în data de 15 mai 2019, la avizierul instituției sub numărul
11397/15.05.2019.
Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/b, 2/b, 2/1/b, 2/2/a, 3/14/a, 3/87/a,
3/175, 3/176, 3/177, 3/178, 3/179, 4/a, 5/1/a și nr. 7/a .
Din perspectiva celor de mai sus proiectul de hotărâre alăturat poate fi supus dezbaterii
și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș.
DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr.12373/24.05.2019
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean
Mureș nr.44/2019 privind aprobarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul
2019 și stabilirea unor măsuri bugetare, cu modificările ulterioare
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu
expunerea de motive nr.12362/24.05.2019 și raportul de specialitate al Direcției
Economice,
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 verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea căreia este
elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente activităţii
autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a
întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:
Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea
actului administrativ sunt incidente prevederile art.14 alin.(4), ale 19 alin.(2), ale art.26
și ale art.39 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare, precum și ale art.91 alin.(3) lit.„a” din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi
completările ulterioare.
Astfel, 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
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aceleaşi proceduri ca şi aprobării iniţiale a acestora, cu excepţia termenelor din
calendarul bugetar”.
Din raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică reiese că prin actul
administrativ supus aprobării se propune modificarea bugetului general al Județului Mureș
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.44/2019, având în vedere
necesitatea detalierii sumelor aprobate pentru desfășurarea activităților aprobate prin
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.47/2019 pentru aprobarea participării Consiliului
Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi
sociale de interes public judeţean.
De asemenea, se impune modificarea hotărârii și în considerarea solicitărilor formulate
cu adresele nr.102194/02.05.2019, nr.4187051 – 4187052 din 25.04.2019 de Inspectoratul
de Poliție Județean Mureș și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Horea” al Județului
Mureș pentru încheierea unor parteneriate, respectiv a adresei nr.11361/15.05.2019 a
Spitalului Clinic Județean Mureș, prin care se solicită majorarea bugetului acestei
instituții cu suma primită de la Ministerul Finanțelor.
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că
potrivit prevederilor art.91 alin.(1) lit.”b” coroborate cu cele ale 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.
Totodată, proiectul de hotărâre analizat a fost supus procedurii reglementate prin art.39
alin.(3) din Legea nr.273/2006, fiind afișat la avizierul unității administrativ-teritoriale,
demers în urma căruia nu au intervenit propuneri de modificare.
Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor
art.81-82, coroborat cu art. 30 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările
ulterioare.
Din perspectiva celor de mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea
și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.44/2019 privind aprobarea
bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2019 și stabilirea unor măsuri bugetare,
cu modificările ulterioare, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și
aprobării plenului Consiliului Județean Mureș.
DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș
HOTĂRÂREA NR.55
din 30 mai 2019
privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al
județului Mureș și a situațiilor financiare anuale, cu anexe, pe anul 2018
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.12370/24.05.2019 a Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice, raportul Serviciului juridic,
precum şi avizul comisiilor de specialitate,
Ţinând seama de prevederile art.57 alin.(1) și (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) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
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În temeiul prevederilor art.91 alin.(1), lit.b), coroborate cu cele ale alin.(3), lit. a),
precum și cele ale 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
2018, potrivit anexei nr.1.
Art.2. Se aprobă contul de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al județului
Mureș pe anul 2018, potrivit anexei nr.2.
Art.3. Se aprobă contul de execuție al bugetului secțiunii de funcționare pe anul 2018,
potrivit anexei nr.3.
Art.4. Se aprobă contul de execuție al bugetului secțiunii de dezvoltare pe anul 2018,
potrivit anexei nr.4.
Art.5. Se aprobă situațiile financiare ale Consiliului Județean Mureș pe anul 2018, potrivit
anexelor de la nr.5 la nr.15.
Art.6. Anexele 1-15 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş și se publică în
Monitorul Oficial al Județului Mureș.
p. PREŞEDINTE
Alexandru Cîmpeanu
VICEPREȘEDINTE

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
Nr.12.370/24.05.2019
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 2018
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.
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 la 31 decembrie 2018 au fost întocmite 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 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,
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precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul
contabilității publice.
Execuția bugetară a anului 2018, 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.
Față de cele de mai sus propun aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE,
Péter Ferenc
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.12 371/24.05.2019
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 2018
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, a execuției bugetului instituțiilor subordonate finanțate total
sau parțial din venituri proprii, precum și a bugetului împrumutului intern.
1. Bugetul propriu al Județului Mureș pe anul 2018 a fost elaborat, aprobat și executat în
concordanță cu prevederile actelor normative mai sus menționate, ale Legii nr.2/2018
privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018 și ale celorlalte acte normative care
privesc domeniul bugetar.
Execuția veniturilor bugetului Județului Mureș pe secțiuni se prezintă astfel:
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Nr.

Denumirea

crt.
0
1

1
Total venituri, din care:

Prevederi

Prevederi

Încasări

% din total

inițiale

definitive

realizate

încasări

2

3

4

5

% col.4/3
6

394.869.000

429.027.000 354.617.795

100,00%

82,66%

1.1 Veniturile secţiunii de funcţionare

324.288.000

299.315.000 304.088.371

85,75%

101,59%

1.2 Veniturile secţiunii de dezvoltare

70.581.000

129.712.000

14,25%

38,96%

50.529.424

Ca și structură, veniturile secțiunii de funcționare reprezintă 85,75% din total încasări, iar
veniturile secțiunii de dezvoltare reprezintă 14.25%.
Pe parte de venituri, bugetul inițial a fost aprobat la un nivel de 394.869.000 lei, din care
324.288.000 lei venituri ale secțiunii de funcționare și 70.581.000 lei venituri ale secțiunii
de dezvoltare. Prevederile definitive au fost stabilite la 429.027.000 lei, din care
299.315.000 lei venituri ale secțiunii de funcționare și 129.712.000 lei venituri ale
secțiunii de dezvoltare. Veniturile bugetului județean au fost încasate la nivelul de
354.617.795 lei, din care 304.088.371 lei venituri ale secțiunii de funcționare și
50.529.424 lei venituri ale secțiunii de dezvoltare. Veniturile secțiunii de funcționare au
fost realizate în proporție de 101,59% din prevederile finale, în timp ce veniturile
secțiunii de dezvoltare au fost realizate în proporție de 38,96%. Execuția veniturilor
bugetului propriu al județului pe surse de proveniență se prezintă astfel:
Nr.

Denumirea

crt.
0

1

Prevederi

Prevederi

Încasări

%

iniţiale

definitive

realizate

col. 4/3

2

3

4

6

0

Total venituri, din care:

394.869.000

429.027.000 354.617.735

82,66%

I

Venituri curente, din care:

269.349.000

244.532.000 245.849.926

100,54%

Venituri fiscale, din care:

205.904.000

240.544.000 241.434.646

100,37%

1a.

Cote defalcate din impozitul pe venit

52.007.000

56.173.000

56.903.737

101,30%

21.600.000

21.600.000

100,00%

161.529.000 161.529.000

100,00%

Sume alocate CJM pentru echilibrarea
bugetelor locale
Sume defalcate din TVA
1b

21.529.000
131.478.000

Taxe pentru utilizarea bunurilor,
autorizarea utilizării bunurilor sau pe
desfăşurarea de activităţi

890.000

1.242.000

1.401.909

112,88%

1c Venituri nefiscale, din care:

63.445.000

3.988.000

4.415.280

110,71%

300.000

671.000

743.771

110,85%

63.145.000

3.317.000

3.671.509

110,69%

283.000

283.287

Venituri din proprietate
Vânzări de bunuri și servicii
1d

Venituri din capital

II

Subvenţii

III

Sume primite de la UE

0
124.812.000
708.000

155.818.000 102.695.557
28.394.000

5.788.965

65,91%
20,39%

Potrivit datelor prezentate mai sus, nivelul încasărilor realizate raportate la prevederile
bugetare definitive reprezintă 82,66%. Veniturile fiscale, formate din cote și sume
defalcate din unele surse ale bugetului de stat au fost realizate în proporție de 100,37%
iar subvențiile au fost realizate în proporție de 65,91%.
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 93,01% din
totalitatea încasărilor realizate.
Execuția cheltuielilor bugetului Județului Mureș pe secțiuni se prezintă astfel:
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Nr.

Denumirea

crt.
0

Credite bugetare

Credite bugetare

Plăţi

%

iniţiale

definitive

efectuate

col.4/col.3

2

3

4

6

1

1

Total cheltuieli, din care:

471.874.000

567.027.000

391.613.664

69,06%

1.1 Secţiunea de funcţionare

324.288.000

362.306.000

334.386.340

92,29%

1.2 Secţiunea de dezvoltare

147.586.000

204.721.000

57.227.324

27,95%

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:
% din total
Denumirea

Nr.
crt.

Credite bugetare Credite bugetare
iniţiale

0

1
Total cheltuieli, din care:
1 Autorităţi publice

Plăţi efectuate

plăți

definitive

2

3

efectuate
4

5

471.874.000

567.027.000

391.613.664

100,00%

29.454.000

29.860.000

20.636.814

5,27%

2 Alte servicii publice generale

7.706.000

8.399.000

8.279.714

2,11%

3 Dobânzi aferente datoriei publice externe

3.027.000

2.027.000

1.394.648

0,36%

4 Apărare

465.000

515.000

288.880

0,07%

5 Învăţământ

12.300.000

18.466.000

12.652.033

3,23%

6 Sănătate

12.914.000

14.218.000

3.616.086

0,92%

7 Cultură, religie, sport

53.676.000

57.287.000

51.142.069

13,06%

167.165.000

232.585.000

198.466.714

50,68%

991.000

991.000

0

0,00%

11.582.000

12.500.000

2.561.546

0,65%

0

106.000

0

0,00%

166.072.000

182.249.000

87.252.584

22,28%

6.522.000

7.824.000

5.322.576

1,36%

8 Asistenţă socială
9 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
10 Protecţia mediului
11 Agricultura
12 Transporturi
13 Alte acţiuni economice

Astfel, în execuție, ponderea cea mai mare (50,68%) 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.

Denumirea

crt.
0

1
1 Autorități executive

Credite

Credite

bugetare

bugetare

inițiale

definitive

2

3

29.454.000

29.860.000

2 Persoanei

2.402.000

3 Serviciul Judeţean Salvamont

1.036.000

Plăţi efectuate
4
20.636.814

%

%

(col.4/2) (col.4/3)
5

6

70,06%

69,11%

2.452.000

2.417.071 100,63%

98,58%

1.197.000

1.180.314 113,93%

98,61%

4.268.000

4.750.000

4.682.329 109,71%

98,58%

465.000

515.000

288.880

62,12%

56,09%

977.000

948.000

758.401

77,63%

80,00%

1.164.000

1.104.000

920.435

79,08%

83,37%

1.055.000

1.035.000

854.716

81,02%

82,58%

151.000

167.000

120.977

80,12%

72,44%

10 lapte şi corn)

8.953.000

15.212.000

9.997.504 111,67%

65,72%

11 Spitalul Clinic Judeţean Mureş

6.873.000

8.050.000

1.865.569

27,14%

23,17%

12 Marinescu" Tîrnăveni

2.070.000

2.200.000

1.750.517

84,57%

79,57%

13 Biblioteca Judeţeană

3.094.000

3.308.000

3.015.325

97,46%

91,15%

14 Muzeul Judeţean

5.575.000

6.722.000

5.890.803 105,66%

87,63%

15 Teatrul "Ariel"

2.415.000

2.883.000

2.865.000 118,63%

99,38%

16 Ansamblul Artistic "Mureşul"

3.959.000

4.396.000

4.362.091 110,18%

99,23%

17 Filarmonica de Stat

8.712.000

11.164.000

11.081.196 127,19%

99,26%

18 Educatie Artistica Mures

1.328.000

1.500.000

1.486.356 111,92%

99,09%

19 Redacţia Revistei "Vatra"

368.000

383.000

382.834 104,03%

99,96%

20 Redacţia Revistei "Lato"

377.000

396.000

389.247 103,25%

98,29%

166.365.000

199.877.000

197.781.714 118,88%

98,95%

1.475.000

2.396.000

2.353.866 159,58%

98,24%

128.190.000

149.378.000

148.883.087 116,14%

99,67%

36.700.000

48.103.000

46.544.761 126,82%

96,76%

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a

Serviciul Public de Pază al
4 Obiectivelor de Interes Judeţean
5 Centrul Militar Judeţean
Centrul Şcolar pentru Educaţie
6 Incluzivă nr.1 Târgu Mureş
Centrul Şcolar pentru Educaţie
7 Incluzivă nr.2 Târgu Mureş
Centrul Şcolar pentru Educaţie
8 Incluzivă nr.3, SAM Reghin
Centrul Județean de Resurse și
9 Asistență Educațională Mureș
Învăţământ primar (fructe în școli,

Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe

Centrul de Cultura Traditionala si

Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Mureş,
21 din care:
Asistenţa socială acordata
persoanelor varstnice
Asistenţa socială pentru familie şi
copii
Asistenţa socială în caz de
invaliditate

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:
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Nr.

Denumirea

crt.
0

1

Prevederi

Prevederi

Încasări

%

%

iniţiale

definitive

realizate

col. 4/2

col. 4/3

2

3

4

5

6

60.000

60.000

38.991

64,99%

64,99%

Serviciul Public de Pază al
1 Obiectivelor de Interes Judeţean
2 Direcția de Evidență a Persoanei

3.000

3.000

3.479

115,97%

115,97%

1.000.000

1.250.000

869.928

86,99%

69,59%

4 Teatrul "Ariel"

450.000

481.000

393.409

87,42%

81,79%

5 Ansamblul Artistic "Mureşul"

500.000

560.000

554.332

110,87%

98,99%

6 Filarmonica de Stat

200.000

230.000

229.484

114,74%

99,78%

7 Educaţie Artistică Mureş

306.000

343.000

316.343

103,38%

92,23%

8 Redacţia Revistei "Vatra"

30.000

51.000

34.446

114,82%

67,54%

3 Muzeul Judeţean

Centrul de Cultură Tradiţională şi

9 Redacţia Revistei "Lato"
Total

70.000

70.000

64.822

92,60%

92,60%

2.619.000

3.048.000

2.505.234

95,66%

82,19%

Instituțiile subordonate Consiliului Județean Mureș și-au realizat veniturile proprii în
medie la nivelul de 95,66% față de prevederile inițiale și 82,19% față de prevederile
definitive. Dintre instituțiile subordonate proporția cea mai mică (64,99%) 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 6,52%.

Total cheltuieli

Nr.

Denumirea

crt.

secţiunea de
funcţionare

0

1

2

Venituri proprii
realizate
3

% (col.3/2)

4

Serviciul Public de Pază al Obiectivelor
1 de Interes Judeţean

4.721.320

38.991

0,83%

2 Direcția de Evidență a Persoanei

2.420.550

3.479

0,14%

2 Muzeul Judeţean

6.183.928

869.928

14,07%

3 Teatrul "Ariel"

6.258.408

393.409

6,29%

4 Ansamblul Artistic "Mureşul"

4.916.788

554.332

11,27%

11.310.680

229.484

2,03%
18,18%

5 Filarmonica de Stat
Centrul de Cultură Tradiţională şi
6 Educaţie Artistică Mureş

1.739.800

316.343

7 Redacţia Revistei "Vatra"

417.279

34.446

8,25%

8 Redacţia Revistei "Lato"

454.070

64.822

14,28%

Total / Medie

38.422.823

2.505.234

6,52%

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 2018 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
modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea
contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și
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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 2018 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.12395/24.05.2019
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 2018
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu
expunerea de motive nr.12370/24.05.2019 şi raportul de specialitate al Direcției
economice,
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 verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea căreia este
elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente activităţii
autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a
întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:
Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea
actului administrativ sunt incidente prevederile art.57 alin.(1) și (4) din Legea
nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
ale Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
ale 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 2018, ale
Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul
de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia și ale art.91
alin.(1) lit.”b”, ale alin.(3) lit. ”a” și ale art.104, alin.(4), lit.”b” din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările
ulterioare.
Astfel, 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.
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Aceste dispoziții se coroborează cu cele ale art.104 alin.(4), lit.”b”din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările
ulterioare, potrivit cărora 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”.
Structura contului de execuție este cea prevăzută la art.57 alin.(1) din Legea
nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare.
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, iar situațiile financiare
anuale pe anul 2018, propuse spre aprobare, reflectă faptul 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, cu respectarea procedurilor și
principiilor contabile specifice.
Totodată din raportul de specialitate reiese și faptul că situațiile financiare la 31
decembrie 2018 au fost întocmite 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.
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că
potrivit prevederilor art.91 alin.(1) lit.”b” coroborate cu cele ale alin.(3) lit.”a” din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, consiliul judeţean exercită atribuții privind dezvoltarea
economico-socială a Judeţului, sens în care la propunerea preşedintelui consiliului
judeţean, aprobă 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.81-82, coroborate cu cele ale 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, 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 2018, îndeplinește condițiile legale
pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș.
DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș
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HOTĂRÂREA NR.56
din 30 mai 2019
privind aprobarea situațiilor financiare la S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A.,
pentru anul 2018
Consiliul Judeţean Mureş, acţionar majoritar la S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A.,
Văzând expunerea de motive nr.12482/27.05.2019 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 adresa nr.268/24.04.2019, a S.C.”Parc Industrial Mureș”, înregistrată la
Consiliul Județean Mureș sub nr.10.074/25.04.2019, prin care se înaintează situațiile
financiare ale societății pentru exercițiul încheiat la 31.12.2018, împreună cu anexele,
precum și Hotărârile Consiliului de Administrație nr.11, 12, 13 din 24.04.2019,
Luând în considerare prevederile art.10 lit.b) din Statutul S.C. „Parc Industrial Mureş”
S.A., precum şi prevederile articolului 3.1 litera a) din Contractul de reprezentare
nr.2D/27.04.2016, încheiat între Consiliul Judeţean Mureş şi d-na Monica Dohotariu, în
calitate de reprezentant în Adunarea generală a acţionarilor la S.C. „Parc Industrial
Mureş” S.A.,
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, cu modificările ulterioare;
- prevederilor Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la
societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările ulterioare,
În temeiul art.91 alin.(1) Iit.a) şi alin.(2) lit.d), precum şi al art.97 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale individuale ale S.C. „Parc Industrial Mureș”
S.A., la data de 31.12.2018, situații care cuprind:„Bilanțul” (F10), „Contul de profit și
pierdere” (F20), „Date informative” (F30), „Situația activelor imobilizate” (F40), situații
însoțite de anexele privind „Note Explicative”, „Flux de Trezorerie” „Situația modificării
capitalului propriu”, „Declarația directorului societății, în conformitate cu prevederile
art.30 din Legea Contabilității nr.82/1991”, „Raportul auditorului independent” și
„Raportul Consiliului de Administrație”, conform Anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă repartizarea profitului net al anului 2018, în sumă de 1.801.602 lei, pe
următoarele destinaţii :
a) 107.161 lei pentru rezerve legale (5% din profitul brut);
b) 1.045.041 lei pentru acoperirea pierderii contabile provenite din anul 2017;
c) 34.250 lei pentru participarea salariaţilor la profit;
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d) 615.150 lei pentru constituirea surselor proprii de finanţare (investiţii).
Art.3. Se mandatează reprezentantul Consiliului Judeţean Mureş în Adunarea generală a
acţionarilor la S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A., să voteze aprobarea situațiilor financiare
la data de 31.12.2018, precum şi repartizarea profitului, în Adunarea Generală a
Acţionarilor, în sensul celor prevăzute la art.1 şi 2.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei economice a Consiliului Judeţean Mureş,
S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A. şi d-nei Monica Dohotariu, reprezentant al Consiliului
Judeţean Mureş în Adunarea generală a acţionarilor la S.C. „Parc Industrial Mureş”S.A.,
care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.
p. PREŞEDINTE
Alexandru Cîmpeanu
VICEPREȘEDINTE

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
Nr.12482./27.05.2019
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare la S.C „Parc Industrial
Mureș” S.A, pentru anul 2018
Consiliul Judeţean Mureş este acţionar majoritar la S.C „Parc Industrial Mureş” S.A,
deținând 91,62% din capitalul social al societății, fiind asociat cu următoarele consilii
locale: Sânpaul, Ungheni,Iernut şi Luduş, care au calitatea de acționari minoritari.
Societatea s-a înfiinţat în anul 2003 cu scopul administrării infrastructurii Parcului
Industrial Mureş, obiectiv finanţat în cadrul Programului Phare 2001, Facilitatea
Suplimentară pentru Investiţii, componenta RO 0101.03.
S.C Parc Industrial Mureș S.A prezintă Consiliului Județean Mureș, spre aprobare, în
calitate de acționar majoritar, situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2018, situații
din care fac parte „Bilanțul”, “Contul de profit și pierdere”, “Date informative” și “
Situația activelor imobilizate”, împreună cu anexele acestora, anexe care includ și
Raportul auditorului independent precum și Raportul administratorilor.
Conform situațiilor financiare, S.C Parc Industrial Mureș S.A, a obținut în anul 2018
următoarele rezultate:
- Venituri totale: 3,80 mil. lei
- Cheltuieli totale: 1,66 mil. lei
- Rezultat- profit brut: 2,14 mil.lei;
- Impozit pe profit: 0,34 mil.lei
- Rezultat-profit net: 1,80 mil.lei
Astfel, Societatea și-a îmbunătățit performanța financiară comparativ cu anul precedent
când a înregistrat pierdere.
Conform propunerii din Hotărârea nr.13 din 24.04.2019 a Consiliului de administrație al
Societății, profitul net în sumă de 1.801.602 lei se repartizează pe următoarele
destinații, cu respectarea prevederilor legale:
- rezerve legale - 107.161 lei-5% din profitul brut);
- acoperirea pierderii contabile din anul 2017 - 1.045.041 lei;
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- participarea salariaților la profit - 34.250 lei;
- “alte rezerve”, pentru constituirea surselor proprii de finanțare (investiții) - 615.150
lei;
Față de argumentele prezentate mai sus, supun dezbaterii și aprobării proiectul de
hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.12485/2705.2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare la S.C „Parc Industrial
Mureş” S.A, pentru anul 2018
Atribuţiile Consiliului Judeţean Mureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C „Parc
Industrial Mureş” S.A unde are calitatea de acţionar majoritar, sunt îndeplinite prin
reprezentant, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.43/31.03.2016 şi a
contractului de reprezentare nr.2D/2016 încheiat între autoritatea publică judeţeană şi
reprezentantul desemnat, d-na Monica Dohotariu.
Aşa cum se prevede la art.3.1 din Contractul de reprezentare, „atribuţiile Consiliului
Judeţean Mureş în cadrul Adunării Generale, ordinare sau extraordinare, după caz, vor fi
exercitate de plenul acesteia, care va hotărî şi va mandata reprezentantul cu privire la
modul de exercitare a votului asupra problemelor legate de:
a) discutarea, aprobarea sau modificarea bilanţului contabil, după ascultarea raportului
administratorilor, cenzorilor, auditorului financiar şi fixarea dividendului”
Astfel, aprobarea bilanţului şi fixarea dividendului ca primă atribuţie nominalizată în Cap
3 „Obligaţiile reprezentantului” se realizează de către reprezentant doar pe baza
mandatului acordat de Consiliu Judeţean Mureş, prin hotărâre.
În acest sens, S.C „Parc Industrial Mureş” S.A a depus la Consiliul Judeţean Mureş cu
adresa nr.268/24.04.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub nr.10.074/2019,
situațiile financiare individuale anuale la data de 31 decembrie 2018, situații care se
compun din: bilanţul societăţii la 31 decembrie 2018, (Formular Cod 10), Contul de profit
şi pierdere, (Formular Cod 20), Date informative (Formular Cod 30).
Situaţiile financiare anuale sunt însoţite de următoarele anexe: „Note explicative”,
(întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice
nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele
europene), ”Flux de Trezorerie”,”Situația modificării capitalului propriu“, “Declarația
directorului societății”, elaborată în conformitate cu prevederile art.30 din Legea
contabilității nr.82/1991, „Raportul auditorului independent”, ”Raportul Consiliului de
Administraţie” toate ataşate prezentului proiect de hotărâre.
De asemenea, s-a înaintat Hotărârea Consiliului de Administrație nr.13/24.04.2019 prin
care se propune repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar încheiat la 31
decembrie 2018.
În Raportul de audit, Societatea de expertiză Contabilă, Consultanţă Fiscală şi Audit
Financiar-Consulta Carpatica SRL, în urma auditării efectuate îşi exprimă la pct.3 din
Raport următoarea opinie: ”În opinia noastră, situaţiile financiare individuale anexate
oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2018,
precum şi a performanţei financiare și a fluxurilor de trezorerie, pentru exercițiul
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financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor
Publice din România nr.1802/2014 cu modificările ulterioare(“OMF 1802”).
La punctul 6 din Raportul de audit se precizează aspectele cheie de audit, respectiv cele
care au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei
curente. Astfel, creanțele comerciale, reprezintă în opinia auditorilor o componentă
semnificativă în structura poziției financiare la data de 31 decembrie 2018, constituinduse într-un aspect cheie.
Cu privire la Raportul administratorilor, opinia auditorilor este următoarea: „Informațiile
prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost
întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu
situațiile financiare.
Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în
conformitate cu cerințele OMF 1802, punctele 489-492...”.
Conform Bilanţului-Formular F10 şi Contului de profit şi pierdere-Formulat F20,
Societatea a înregistrat în anul 2018, comparativ cu anul anterior 2017, următoarele
rezultate:
Anul 2017-lei

Anul 2018-lei

Difrț (+-)an20182017

Venituri totale din care:

3.889.460

3.798.412

-91.048

Venituri din
exploatare,din care:

3.838.391

3.741.957

-96.434

- producția vândută

3.218.189

3.437.787

+219.598

Cheltuieli totale, din
care:

4.591.826

1.655.200

- 2.936.626

Chelt. de exploatare

4.585.551

1.653.437

-2.932.114

Profit brut

0

2.143.212

Pierdere brută

702.366

0

Impozit pe profit

342.675

341.610

Profit net
Pierdere netă

-1065

1.801.602
1.045.041

Din tabelul de mai sus se constată o scădere ușoară a veniturilor totale în anul 2018, și
anume cu 2,3% față de anul 2017.
Cu toate acestea, ca volum veniturile societății se mențin la un nivel ridicat, comparabil
cu anul anterior. Astfel, dacă în anul 2017 veniturile de exploatare și respectiv totale au
crescut ca urmare a facturării unor venituri(taxe de administrare și redevențe) aferente
anilor anteriori, prin punerea în aplicare a deciziilor Curții de Conturi, în anul 2018,
Societatea și-a mărit veniturile, urmare a descărcării pe anul curent a unor redevențe
achitate în avans.
În acest sens, așa cum se arată în Raportul administratorilor și în Raportul auditorului
independent, urmare a vânzării terenului în suprafață de 64.183 mp, proprietate a
orașului Ungheni, aflat în administrarea Societății și în concesionarea clienților Parcului,
redevențe achitate în avans în sumă de 1.484.915 lei au fost transferate la venituri
realizate și de asemenea, au fost facturate redevențe suplimentare în sumă de 864.174
lei.
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Cheltuielile totale ale societății și cele de exploatare au scăzut cu aproape 3 mil. lei,
urmare a faptului că, în anul 2018 s-au constituit ajustări de valoare pentru compensarea
riscului de neîncasare a creanțelor într-un volum mult mai mic față de anul precedent.
Astfel, dacă în anul precedent, prin punerea în aplicare a Deciziilor Curții de Conturi s-au
calculat ajustări pentru depreciere clienți în valoare de 3.185.654 lei, în anul 2018,
influența asupra soldului ajustărilor pentru depreciere a fost de +312.478 lei, ceea ce
semnifică o scădere a acestora cu 90%.
Urmare a reducerii semnificative a costurilor, rezultatul exercițiului la 31 decembrie
2018 este profit, în sumă de 2.143.212 lei profit brut și 1.801.602 lei profit net.
Consiliul de administrație al societății, prin Hotărârea CA nr.13 din 24.04.2019 propune
repartizarea profitului net în cuantum de 1.801.602 lei, în acord cu prevederile
Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale,
companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat,
precum şi la regiile autonome, cu modificări ulterioare:
- 107.161 lei rezerve legale(5% din profitul brut)
- 1.045.041 lei pentru acoperirea pierderii contabile din anul 2017
- 34.250 lei participarea salariaţilor la profit.
- 615.150 lei “alte rezerve” pentru constituirea surselor proprii de finanţare (investiţii)
Total 1.801.602 lei profit net repartizat
Conform Bilanțului la 31.12.2018, activul net în sumă de 6 819.183lei – rd.55 din F10
prezintă o ușoară creștere față de situația de la începutul anului, când se înregistra
valoarea de 6.780.662 lei (+0,56%), ceea ce reprezintă un aspect pozitiv.
Capitalurile proprii ale societății formate din capitalul social, rezerve și rezultatul
exercițiului, prezintă o creștere cu 34,8% de la 4.350.329 lei la începutul anului 2018 la
5.865.193 lei la sfârșitul anului (rd.100 din F10). Aspectul pozitiv se datorează în primul
rand reducerilor costurilor societății și înregistrării unui profit semnificativ, în anul 2018.
Conform Formularului “Date informative”, societatea nu raportează plăți restante, la
31 decembrie 2018.
În ceea ce privește creanțele restante ale societății la 31 decembrie 2018 sunt în sumă
de 3.961.351 lei lei (rd.59din F30), în scădere cu 8,5% față de anul anterior când s-au
înregistrat creanțe restante în sumă de 4.328.786 lei.
Având în vedere argumentele de specialitate prezentate mai sus, apreciem că se poate
supune dezbaterii şi aprobării proiectul de hotărâre alăturat.
DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr.12942/27.05.2019
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare la S.C. ”Parc Industrial
Mureș” S.A. pentru anul 2018
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu
expunerea de motive nr.12482/27.05.2019 și raportul de specialitate al Direcției
Economice,
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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 verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea căreia este
elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente activităţii
autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a
întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:
Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea
actului administrativ sunt incidente prevederile Legii contabilității nr.82/1991,
republicate, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului
Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu
modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice
nr.470/2018 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, astfel cum a fost modificat prin Ordinului
Ministrului Finanțelor Publice nr.10/2019, ale art. 3.1 din contractul de reprezentare
nr.2D/2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.43/2016 privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Adunarea Generală a
Acţionarilor la S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A., ale 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.
Potrivit prevederilor art.5 alin.(1) din Legea contabilității nr.82/1991, cu modificările și
completările ulterioare, ”persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) - (4) au obligaţia să
conducă contabilitatea în partidă dublă şi să întocmească situaţii financiare anuale,
potrivit reglementărilor contabile aplicabile. Subunităţile deschise în România de
societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European au obligaţia să
organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi, fără a întocmi
situaţii financiare anuale pentru propria activitate.”
Termenul de depunere a situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor Publice, potrivit Anexei I, art. III, lit. ”a” pentru societăţile
comerciale/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetaredezvoltare, este de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv până cel
târziu la data de 30 mai 2019.
Din raportul de specialitate anexat proiectului de hotărâre reiese faptul că, S.C.„Parc
Industrial Mureş” S.A., a întocmit situaţiile financiare la 31.12.2018 - utilizând indicatorii
din sistemul finanțelor publice, cu respectarea prevederilor Legii contabilităţii
nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului
Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate,
cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice
nr.470/2018 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, astfel cum a fost modificat prin Ordinului
Ministrului Finanțelor Publice nr.10/2019.
Situațiile financiare au fost prezentate Consiliului Judeţean Mureș pentru aprobare, prin
adresa înregistrată cu nr. 10074/2019, fiind aprobate de către Consiliul de Administraţie
al S.C.„Parc Industrial Mureş” S.A. prin Hotărârea nr.12/24.04.2019 şi auditate de un
auditor financiar independent, finalizat prin întocmirea unui Raportul de audit.
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Totodată, prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A.
nr.13/24.04.2019 s-a aprobat repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar al
anului 2018, aspect supus de asemenea aprobării.
În considerarea prevederilor art.10 lit.”b” din Statutul S.C.„Parc Industrial Mureş” S.A.
potrivit cărora situațiile financiare și repartizarea profitului se supun aprobării Adunării
Generale a Acționarilor, coroborat cu cele ale art.3.1, lit.”a” din Contractul de
reprezentare nr.2D/27.04.2016, se mandatează doamna Monica Dohotariu să voteze
aprobarea acestora în sensul art.1 și art.2 din hotărâre.
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că
potrivit prevederilor 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.
Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor
art.81-82 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 la S.C. ”Parc Industrial Mureș” S.A. pentru anul 2018, îndeplinește condițiile
legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş.
DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș
HOTĂRÂREA NR.71
din 30 mai 2019
privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor
în judeţul Mureş pe anul 2018 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.9277/17.04.2019 a Vicepreședintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Direcției amenajare teritoriu și urbanism, raportul
Direcției juridice și administrație publică nr.9448/18.04.2019, precum şi avizele
comisiilor de specialitate,
Având în vedere adresa nr.8174/04.04.2019 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență
”HOREA” al județului Mureș privind Raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva
incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2018 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia,
În exercitarea atribuţiilor prevăzute de art.15 lit. a) și c) din Legea nr.307/2006 privind
apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare,
Cu respectarea procedurilor reglementate de Legea nr.52/2003, privind transparența
decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f) precum și cele ale art.97 alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
hotărăşte:
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Art.1. Se aprobă Raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în
judeţul Mureş pe anul 2018 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia, prevăzut în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, prin Monitorul Oficial al
județului Mureș, precum și prin site-ul www.cjmures.ro și se va comunica, în format
electronic, autorităților administrației publice locale din județ.
p. PREŞEDINTE
Alexandru Cîmpeanu
VICEPREȘEDINTE

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
Nr.9277/17.04.2019
EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în
judeţul Mureş pe anul 2018 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia
Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public naţional, cu
caracter permanent, la care sunt obligate să participe, conform legii, atât autorităţile
administraţiei publice locale cât şi toate persoanele fizice şi juridice de de pe raza
judeţului Mureş.
Potrivit Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Consiliului Judeţean, ca
autoritate a administraţiei publice locale de interes judeţean îi revin următoarele
obligaţii principale:
a) aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor aferent judeţului sau municipiului
Bucureşti, după caz, şi stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia ;
b) instituie reguli şi dispoziţii de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi
privat al unităţii administrativ-teritoriale;
c) analizează anual capacitatea de apărare împotriva incendiilor şi hotărăşte măsuri de
optimizare a acesteia;
d) asigură, pe baza programelor de dezvoltare, cuprinderea în planurile de amenajare a
teritoriului a sistemelor de alimentare cu apă, precum şi a căilor de acces pentru
intervenţie în caz de incendiu;
e) prevede şi aprobă în bugetul propriu fondurile necesare pentru realizarea acţiunilor şi
măsurilor de apărare împotriva incendiilor ;
f) hotărăşte, în condiţiile legii, înfiinţarea unor centre de formare şi evaluare a
personalului din serviciile voluntare de urgenţă, cu acordul Inspectoratului General;
g) sprijină organizatoric, material şi financiar organizarea şi desfăşurarea concursurilor
serviciilor de urgenţă şi cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;
h) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege.
În anul 2018, Consiliul Judeţean a alocat suma de 30.000 lei pentru: organizarea şi
premierea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă participante şi câştigătoare a
fazei judeţene a concursului profesional în domeniul apărării şi stingerii incendiilor,
pentru premierea elevilor participanţi la concursurile Prietenii Pompierilor şi cu Viaţa
mea apăr viaţa, pentru editarea nr.22 a revistei „Pompierii Mureşeni” cu prilejul „Zilei
pompierului” din luna septembrie 2018 precum şi pentru editarea de pliante sau alte

44/49

informaţii tipărite prin care să se aducă la cunoştinţa populaţiei factorii d e risc
generatori de situaţii de urgenţă sau alte dezastre precum şi cunoaşterea modului de
acţiune în cazul apariţiei sau producerii unei situaţii de urgenţă.
Obiectivele şi priorităţile pentru anul 2018 ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
HOREA au urmărit:
- Integrarea acţiunilor preventive în ansamblul global al eforturilor în vederea gestionării
riscurilor la nivel judeţean şi creşterea nivelului de siguranţă, pregătire şi educare a
populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă
- Îmbunătăţirea calităţii acţiunilor de prevenire şi intervenţie în domeniul
managementului situaţiilor de urgenţă, în scopul asigurării protecţiei şi siguranţei
cetăţenilor judeţului
- Continuarea măsurilor pentru creşterea rolului de autoritate de stat al instituţiei pentru
sporirea nivelului de securitate a cetăţeanului
- Creşterea nivelului de pregătire a întregului personal pentru îndeplinirea în condiţii
optime a misiunilor inspectoratului
- Crearea unei culturi de securitate în rândul cetăţenilor prin diversificarea acţiunilor,
formelor şi mijloacelor de informare şi educaţie preventivă a populaţiei
- În vederea identificării şi evaluării permanente a riscurilor din zona de competenţă,
pentru a preîntâmpina apariţia unor situaţii de urgenţă precum şi pentru pregătirea
populaţiei în sensul cunoaşterii regulilor şi măsurilor specifice unei situaţii de urgenţă, sa acţionat pentru determinarea administraţiei publice locale, instituţiilor publice,
conducătorilor operatorilor economici, cadrelor tehnice PSI şi a inspectorilor de protecţie
civilă pentru aplicarea prevederilor legale care reglementează activitatea de apărare
împotriva incendiilor/dezastrelor şi stabilirea măsurilor necesare pentru creşterea
nivelului de protecţie a populaţiei şi a bunurilor materiale din zona de competenţă
- Continuarea şi îmbunătăţirea colaborării interinstituţionale, între autorităţile locale,
judeţene, precum şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale cu ţări cu tradiţie în
managementul situaţiilor de urgenţă.
Măsurile de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe
anul 2019, urmăresc:
- Înființare unui punct de lucru la SC AZOMUREȘ SA în vederea eficientizării intervențiilor
și scurtării timpilor de reacție în zona vestică a municipiului și în localitățile limitrofe
- Pregătirea personalului inspectoratului în conducere ofensivă și conducere defensivă a
mijloacelor de intervenție
- Implementarea noului cadru legislativ privind constituirea, încadrarea și dotarea
serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență
- Dotarea cu autospeciale de intervenţie a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă,
(având în vedere posibilitatea achiziţionării de autospeciale din Marea Britanie) în baza
bunei colaborări cu pompierii englezii
- Operaţionalizarea Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă dotate cu
autospeciale prin încadrarea corespunzătoare cu personal şi asigurarea permanenţei la
sediu SVSU
- Pregătirea personalului serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență prin
exerciții comune și aplicații
- Implicarea consiliilor locale şi a primarilor din toate localităţile judeţului pentru
acordarea drepturilor ce se cuvin voluntarilor.
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Având în vedere cele prezentate mai sus, se supune spre aprobare proiectul de hotărâre
privind Raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş
pe anul 2018 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia.
VICEPREŞEDINTE
Alexandru Cîmpeanu
DIRECȚIA AMENAJARE TERITORIU ȘI URBANISM
Nr.9379/18.04.2019
RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în
judeţul Mureş pe anul 2018 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia
Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public naţional, cu
caracter permanent, la care sunt obligate să participe, conform legii, atât autorităţile
administraţiei publice locale cât şi toate persoanele fizice şi juridice de de pe raza
judeţului Mureş.
Potrivit Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Consiliului Judeţean, ca
autoritate a administraţiei publice locale de interes judeţean îi revin următoarele
obligaţii principale:
a) aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor aferent judeţului sau municipiului
Bucureşti, după caz, şi stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia ;
b) instituie reguli şi dispoziţii de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi
privat al unităţii administrativ-teritoriale;
c) analizează anual capacitatea de apărare împotriva incendiilor şi hotărăşte măsuri de
optimizare a acesteia;
d) asigură, pe baza programelor de dezvoltare, cuprinderea în planurile de amenajare a
teritoriului a sistemelor de alimentare cu apă, precum şi a căilor de acces pentru
intervenţie în caz de incendiu;
e) prevede şi aprobă în bugetul propriu fondurile necesare pentru realizarea acţiunilor şi
măsurilor de apărare împotriva incendiilor ;
f) hotărăşte, în condiţiile legii, înfiinţarea unor centre de formare şi evaluare a
personalului din serviciile voluntare de urgenţă, cu acordul Inspectoratului General;
g) sprijină organizatoric, material şi financiar organizarea şi desfăşurarea concursurilor
serviciilor de urgenţă şi cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;
h) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege.
În anul 2018, Consiliul Judeţean a alocat suma de 30.000 lei pentru: organizarea şi
premierea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă participante şi câştigătoare a
fazei judeţene a concursului profesional în domeniul apărării şi stingerii incendiilor,
pentru premierea elevilor participanţi la concursurile Prietenii Pompierilor şi cu Viaţa
mea apăr viaţa, pentru editarea nr.22 a revistei „Pompierii Mureşeni” cu prilejul „Zilei
pompierului” din luna septembrie 2018 precum şi pentru editarea de pliante sau alte
informaţii tipărite prin care să se aducă la cunoştinţa populaţiei factorii de risc
generatori de situaţii de urgenţă sau alte dezastre precum şi cunoaşterea modului de
acţiune în cazul apariţiei sau producerii unei situaţii de urgenţă.
Consiliul Judeţean sprijină consiliile locale şi primăriile din judeţ în vederea îndeplinirii
atribuţiilor ce le revin din actele normative ce reglementează activitatea în domeniu
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pentru prevenirea şi stingerea incendiilor şi coordonează în colaborare cu Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă „HOREA” al judeţului Mureş activitatea SVSU - urilor din judeţ.
Prin documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului se prevede asigurarea căilor
de acces pentru intervenţie în caz de incendiu.
Obiectivele şi priorităţile pentru anul 2018 ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
HOREA au urmărit:
- Integrarea acţiunilor preventive în ansamblul global al eforturilor în vederea gestionării
riscurilor la nivel judeţean şi creşterea nivelului de siguranţă, pregătire şi educare a
populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă
- Îmbunătăţirea calităţii acţiunilor de prevenire şi intervenţie în domeniul
managementului situaţiilor de urgenţă, în scopul asigurării protecţiei şi siguranţei
cetăţenilor judeţului
- Continuarea măsurilor pentru creşterea rolului de autoritate de stat al instituţiei pentru
sporirea nivelului de securitate a cetăţeanului
- Creşterea nivelului de pregătire a întregului personal pentru îndeplinirea în condiţii
optime a misiunilor inspectoratului
- Crearea unei culturi de securitate în rândul cetăţenilor prin diversificarea acţiunilor,
formelor şi mijloacelor de informare şi educaţie preventivă a populaţiei
- În vederea identificării şi evaluării permanente a riscurilor din zona de competenţă,
pentru a preîntâmpina apariţia unor situaţii de urgenţă precum şi pentru pregătirea
populaţiei în sensul cunoaşterii regulilor şi măsurilor specifice unei situaţii de urgenţă, sa acţionat pentru determinarea administraţiei publice locale, instituţiilor publice,
conducătorilor operatorilor economici, cadrelor tehnice PSI şi a inspectorilor de protecţie
civilă pentru aplicarea prevederilor legale care reglementează activitatea de apărare
împotriva incendiilor/dezastrelor şi stabilirea măsurilor necesare pentru creşterea
nivelului de protecţie a populaţiei şi a bunurilor materiale din zona de competenţă
- Continuarea şi îmbunătăţirea colaborării interinstituţionale, între autorităţile locale,
judeţene, precum şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale cu ţări cu tradiţie în
managementul situaţiilor de urgenţă
Măsurile de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe
anul 2019, urmăresc:
- Înființare punct de lucru la SC AZOMUREȘ SA în vederea eficientizării intervențiilor și
scurtării timpilor de reacție în zona vestică a municipiului și în localitățile limitrofe
- Pregătirea personalului inspectoratului în conducere ofensivă și conducere defensivă a
mijloacelor de intervenție
- Implementarea noului cadru legislativ privind constituirea, încadrarea și dotarea
serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență
- Dotarea cu autospeciale de intervenţie a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă,
(având în vedere posibilitatea achiziţionării de autospeciale din Marea Britanie) în baza
bunei colaborări cu pompierii englezi
- Operaţionalizarea Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă dotate cu
autospeciale prin încadrarea corespunzătoare cu personal şi asigurarea permanenţei la
sediu SVSU
- Pregătirea personalului serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență prin
exerciții comune și aplicații
- Implicarea consiliilor locale şi a primarilor din toate localităţile judeţului pentru
acordarea drepturilor ce se cuvin voluntarilor.
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Având în vedere cele prezentate mai sus, proiectul de hotărâre privind Raportul de
analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2018 şi
stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia poate fi supus plenului Consiliului Județean
Mureș.
ARHITECT ȘEF
arh. Șipoș Răzvan
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr.9448/18.04.2019
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare
împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2018 şi stabilirea măsurilor de optimizare a
acesteia
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu
expunerea de motive nr.9277/17.04.2019 și raportul de specialitate al Direcției
Amenajare Teritoriu și Urbanism, Serviciul Avizare Autorizare Control,
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 verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea căreia este
elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente activităţii
autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a
întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:
Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea
actului administrativ sunt incidente prevederile art.15, lit.”a” și ”c” din Legea
nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările
ulterioare, art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.91 alin.(1) lit.”f” din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Potrivit prevederilor art.91 alin.(1) lit.”f” din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în exercitarea
atribuţiilor prevăzute de art.15, lit.”a” și ”c” din Legea nr.307/2006 privind apărarea
împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, consiliul judeţean are
obligația de a aproba planul de analiză şi acoperire a riscurilor aferent judeţului,
respectiv de a analiza anual capacitatea de apărare împotriva incendiilor hotărând măsuri
de optimizare a acesteia.
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, opinăm că proiectul de hotărâre privind
aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în
judeţul Mureş pe anul 2018 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia, îndeplinește
condițiile legale pentru a fi supus procedurii stabilite prin art.7 din Legea nr.52/2003
privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș
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