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HOTĂRÂREA NR.120
din 31 octombrie 2019
privind rectificarea bugetului general al județului Mureș pentru anul 2019

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr.27167/23.10.2019 al Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Serviciului buget nr.27169/23.10.2019, raportul
Serviciului juridic nr.27464/23.10.2019, precum şi avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile 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.87 alin.(2), art.88, art.173 alin.(1) lit. ”a”, coroborate cu cele
ale alin.(3) lit.”a”, precum și cu cele ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
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 și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Art.1 se modifică și va avea următorul conținut:
”Art.1. Se aprobă bugetul general al judeţului Mureş pe anul 2019 la venituri în sumă de
787.898.500 lei şi la cheltuieli în sumă de 888.898.500 lei, conform anexei nr.1/h.”
2. 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 3/199.”
3. Anexele nr. 1/g, 2/g, 2/1/f, 2/2/f, 3/1/b, 3/4/a, 3/5, 3/8/a, 3/15/b, 3/17/b, 3/19,
3/20/a, 3/23, 3/36/a, 3/37/a, 3/38, 3/39, 3/40/a, 3/42, 3/43, 3/44, 3/45, 3/46, 3/47,
3/48, 3/49, 3/50, 3/51, 3/52, 3/53, 3/54, 3/55, 3/56, 3/57, 3/58, 3/59, 3/60, 3/61,
3/62, 3/63, 3/64, 3/65, 3/74/d, 3/87/e, 4/e, 4/1/a, 4/2, 4/3/a, 4/6, 4/8, 5/1/e, 5/2/c,
7/f, 8/d, 9/c, 10/c și 11/a se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1/h, 2/h, 2/1/g,
2/2/g, 3/1/c, 3/4/b, 3/5/a, 3/8/b, 3/15/c, 3/17/c, 3/19/a, 3/20/b, 3/23/a, 3/36/b,
3/37/b, 3/38/a, 3/39/a, 3/40/b, 3/42/a, 3/43/a, 3/44/a, 3/45/a, 3/46/a, 3/47/a,
3/48/a, 3/49/a, 3/50/a, 3/51/a, 3/52/a, 3/53/a, 3/54/a, 3/55/a, 3/56/a, 3/57/a,
3/58/a, 3/59/a, 3/60/a, 3/61/a, 3/62/a, 3/63/a, 3/64/a, 3/65/a, 3/74/e, 3/87/f, 4/f,
4/1/b, 4/2/a, 4/3/b, 4/6/a, 4/8/a, 5/1/f, 5/2/d, 7/g, 8/e, 9/d, 10/d și 11/b.
4. După anexa nr.3/196 se introduc 3 anexe noi, nr. 3/197, 3/198 și 3/199.
Art.II. Anexele nr.1/h, 2/h, 2/1/g, 2/2/g, 3/1/c, 3/4/b, 3/5/a, 3/8/b, 3/15/c, 3/17/c,
3/19/a, 3/20/b, 3/23/a, 3/36/b, 3/37/b, 3/38/a, 3/39/a, 3/40/b, 3/42/a, 3/43/a,
3/44/a, 3/45/a, 3/46/a, 3/47/a, 3/48/a, 3/49/a, 3/50/a, 3/51/a, 3/52/a, 3/53/a,
3/54/a, 3/55/a, 3/56/a, 3/57/a, 3/58/a, 3/59/a, 3/60/a, 3/61/a, 3/62/a, 3/63/a,
3/64/a, 3/65/a, 3/74/e, 3/87/f, 3/197, 3/198, 3/199, 4/f, 4/1/b, 4/2/a, 4/3/b, 4/6/a,
4/8/a, 5/1/f, 5/2/d, 7/g, 8/e, 9/d, 10/d și 11/b fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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Art.III. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş,
instituțiilor subordonate și direcţiilor, serviciilor şi compartimentelor din aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Mureş care răspund de ducerea sa la îndeplinire.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
PREȘEDINTE
Nr.27167/23.10.2019
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș
pentru anul 2019
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.
Având în vedere solicitările formulate de unele asociații și instituții privind participarea
Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități
culturale și sociale de interes public județean, se propune alocarea în acest scop a sumei
de 66.000 lei, conform anexelor nr.3/197 și nr.3/198 și diminuarea corespunzătoare a
anexei nr.3/87/e „Cofinanțare activități economice, sociale și culturale”.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, prin adresele
nr.26391, 26581/2019, solicită diminuarea bugetului cu suma de 1.000.000 lei la titlul
„Asistență socială” întrucât contractele sunt la o valoare mai mică decât cea estimată,
precum și unele reașezări în cadrul aceluiași volum bugetar.
Prin adresa nr.25217/2019, Redacția Revistei Vatra, solicită majorarea bugetului de
venituri și cheltuieli pe anul 2019 cu suma de 6.000 lei, ca urmare a realizării de venituri
suplimentare.
Muzeul Județean Mureș, prin adresele nr.26153, 26983/2019, solicită alocarea sumei de
173.000 lei pentru ahiziția unor tezaure dacic, medieval și a unui tezaur din epoca
bronzului, precum și unele reașezări în cadrul aceluiași volum bugetar.
Potrivit adresei nr.26699/2019, Filarmonica de Stat, solicită alocarea sumei de 171.000
lei pentru finanțarea activității curente, precum și suplimentarea cu suma de 5.000 lei a
veniturilor proprii realizate din donații și sponsorizări.
Biblioteca Județeană Mureș, potrivit adresei nr.26891/2019, solicită alocarea sumei de
185.000 lei pentru finanțarea activității curente.
În baza adresei nr.26454/2019, Spitalul Clinic Județean Mureș, solicită diminuarea
finanțării activității curente cu suma de 845.000 lei, ca urmare a diminuării subvențiilor
primite de la alte ministere, precum și unele reașezări în cadrul aceluiași volum bugetar
aprobat.
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Potrivit adreselor nr.25860, 26377/2019, Spitalul Municipal „Dr.Gheorghe Marinescu”
Târnăveni, solicită majorarea bugetului cu suma de 500.000 lei pentru reparații și
diminuarea cu suma respectivă în lista de investiții.
Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Județean Mureș, prin adresa nr.25920/2019,
solicită unele reașezări în cadrul aceluiași volum bugetar aprobat.
Prin adresa nr.26652/2019, Serviciul Public Județean Salvamont Salvaspeo, solicită
alocarea sumei de 80.000 lei pentru finanțarea activității curente.
Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș, potrivit adresei nr.27332/2019,
solicită diminuarea bugetului cu suma de 28.000 lei, precum și unele reașezări în cadrul
volumului bugetar aprobat.
Prin nota internă nr.24321/2019, Complexul Motor Ring, solicită unele reașezări în cadrul
aceluiași volum bugetar aprobat.
Direcția tehnică, prin nota internă nr.27031/2019, solicită majorarea bugetului în
Programul de Drumuri pe anul 2019 cu suma de 2.005.000 lei și în Programul de reparații
cu suma de 470.000.
Prin adresa nr.25794/2019, Primăria Sânpaul, solicită achiziționarea de către UAT –
Județul Mureș a unui teren în suprafață de 15.725 mp teren cu valoarea de inventar
actualizată în sumă de 837.000 lei, în vederea dezvoltării RA Aeroportul Transilvania.
Față de cele de mai sus, în condițiile prevederilor art.136 din OUG nr.57/2019 privind
Codul administrativ, supunem dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.27169 /23.10.2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș
pentru anul 2019
În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele
publice locale,cu modifiările și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș poate
aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale
ordonatorilor principali de credite.
Având în vedere solicitările nr.25020, 26091/2019, formulate de unele asociații și
instituții privind participarea Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și
finanțarea unor activități culturale și sociale de interes public județean, se propune
alocarea în acest scop a sumei de 66.000 lei, conform anexelor nr.3/197 la nr.3/198 și
diminuarea corespunzătoare a anexei nr.3/87/e „Cofinanțare activități economice,
sociale și culturale”.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, prin adresele
nr.26391, 26581/2019, solicită diminuarea bugetului cu suma de 1.000.000 lei la titlul
„Asistență socială” întrucât contractele sunt la o valoare mai mică decât cea estimată,
precum și unele reașezări în cadrul aceluiași volum bugetar.
Prin adresa nr.25217/2019,Redacția Revistei Vatra, solicită majorarea bugetului de
venituri și cheltuieli pe anul 2019 cu suma de 6.000 lei, ca urmare a realizării de venituri
suplimentare.
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Muzeul Județean Mureș, prin adresele nr.26153, 26983/2019, solicită alocarea sumei de
173.000 lei pentru achiziția unor tezaure dacic, medieval și a unui tezaur din epoca
bronzului, precum și unele reașezări în cadrul aceluiași volum bugetar.
Potrivit adresei nr.26699/2019, Filarmonica de Stat, solicită alocarea sumei de 171.000
lei pentru finanțarea activității curente, precum și suplimentarea cu suma de 5.000 lei a
veniturilor proprii realizate din donații și sponsorizări.
Biblioteca Județeană Mureș, potrivit adresei nr.26891/2019, solicită alocarea sumei de
185.000 lei pentru finanțarea activității curente.
În baza adresei nr.26454/2019, Spitalul Clinic Județean Mureș, solicită diminuarea
finanțării activității curente cu suma de 845.000 lei, ca urmare a micșorării subvențiilor
primite de la alte ministere, precum și unele reașezări în cadrul aceluiași volum bugetar
aprobat.
Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Județean Mureș, prin adresa nr.25920/2019,
solicită unele reașezări în cadrul aceluiași volum bugetar aprobat.
Prin adresa nr.26652/2019, Serviciul Public Județean Salvamont Salvaspeo, solicită
alocarea sumei de 80.000 lei pentru finanțarea activității curente.
Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș, potrivit adresei nr.27332/2019,
solicită diminuarea bugetului cu suma de 28.000 lei, precum și unele reașezări în cadrul
volumului bugetar aprobat.
Potrivit adreselor nr.25860, 26377/2019, Spitalul Municipal „Dr.Gheorghe Marinescu”
Târnăveni, solicită majorarea bugetului cu 500.000 lei pentru reparații și diminuarea cu
suma respectivă în lista de investiții.
Prin nota internă nr.24321/2019, Complexul Motor Ring, solicită unele reașezări în cadrul
aceluiași volum bugetar aprobat.
Direcția tehnică, prin nota internă nr.27031/2019, solicită majorarea bugetului în
Programul de Drumuri pe anul 2019 cu suma de 2.005.000 lei și în Programul de reparații
cu suma de 470.000 lei.
Prin adresa nr.25794/2019, Primăria Sânpaul solicită achiziționarea de către UAT –
Județul Mureș a unui teren în suprafață de 15.725 mp teren cu valoarea de inventar
actualizată în sumă de 837.000 lei, în vederea dezvoltării RA Aeroportul Transilvania.
Potrivit art.39 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu
modificările și completările ulterioare, proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2019 a fost depus pentru consultarea
publicului în data de 23 octombrie 2019, la avizierul instituției sub numărul 27155
/23.10.2019.
Modificările amintite se regăsesc în anexele nr.1/h, 2/h, 2/1/g, 2/2/g, 3/1/c, 3/4/b,
3/5/a, 3/8/b, 3/15/c, 3/17/c, 3/19/a, 3/20/b, 3/23/a, 3/36/b, 3/37/b, 3/38/a,
3/39/a, 3/40/b, 3/42/a, 3/43/a, 3/44/a, 3/45/a, 3/46/a, 3/47/a, 3/48/a, 3/49/a,
3/50/a, 3/51/a, 3/52/a, 3/53/a, 3/54/a, 3/55/a, 3/56/a, 3/57/a, 3/58/a, 3/59/a,
3/60/a, 3/61/a, 3/62/a, 3/63/a, 3/64/a, 3/65/a, 3/74/e, 3/87/f, 3/197, 3/198, 3/199,
4/f, 4/1/b, 4/2/a, 4/3/b, 4/6/a, 4/8/a, 5/1/f, 5/2/d, 7/g, 8/e, 9/d, 10/d și 11/b.
Din perspectiva celor de mai sus proiectul de hotărâre alăturat poate fi supus dezbaterii
și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș.
DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean
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DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr.27464/25.10.2019
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș
pentru anul 2019
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu
referatul de aprobare nr.27167/23.10.2019 şi raportul de specialitate al Serviciului buget
nr.27169/23.10.2019,
În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 26.09.2019,
am procedat la verificarea 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 39 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare, precum și ale art.87 alin.(2), ale art.88, ale art.173 alin.(1),
lit.”a” și cele ale alin.(2) lit.„d” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul
administrativ.
Conform prevederilor art.88 din O.U.G nr.57/2019, ”bugetele locale ale
unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale se elaborează, se aprobă, se execută
şi se raportează în condiţiile legii care reglementează finanţele publice locale”.
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
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, cu modificările și
completările ulterioare, ca urmare a solicitărilor formulate de Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, de Redacția Revistei Vatra, de Muzeul
Județean Mureș, de Filarmonica de Stat Târgu Mureș, Biblioteca Județeană Mureș, de
Spitalul Clinic Județean Mureș, de Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Județean
Mureș, de Serviciul Public Județean „Salvamont Salvaspeo”, de Direcția Județeană de
Evidență a Persoanelor Mureș, de Spitalul Municipal „Dr.Gheorghe Marinescu” Târnăveni,
de Serviciul Administrativ Întreținere Complex Motor Ring, de Direcția tehnică.
De asemenea, ținând cont de adresa Comunei Sânpaul prin care se propune UAT – Județul
Mureș, trecerea unui teren în suprafață de 15.725 mp din domeniul privat al comunei în
domeniul privat al județului, se impune cuprinderea în buget a sumelor necesare achitării
contravalorii acestuia, potrivit dispozițiilor legale.
Totodată, se impune rectificarea bugetului general al Județului Mureș ca urmare a
solicitărilor formulate de unele asociații și instituții privind participarea Consiliului
Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități culturale și
sociale de interes public județean.
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Potrivit prevederilor art.87 alin.(2) din OUG nr.57/2019, resursele financiare de care
dispun autoritățile administrației publice locale trebuie să fie corelate cu competența și
atribuțiile prevăzute de lege.
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că
potrivit prevederilor art.173, alin.(1), lit.„b”, coroborate cu cele ale alin.(3), lit.„a” din
OUG nr.57/2019, Consiliul Județean Mureș aprobă, la propunerea președintelui consiliului
județean, bugetul propriu al județului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei
bugetare și contul de încheiere a exercițiului 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 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, cu modificările si completările ulterioare.
Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului general al Județului Mureș, pentru anul 2019, poate fi supus
dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș, ulterior avizării de către
comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din Ordonanța de
Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.
DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeş

HOTĂRÂREA NR.121
din 31 octombrie 2019
pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului general consolidat al
județului Mureș la 30 septembrie 2019
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr.27075/23.10.2019 al Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice nr.27160/23.10.2019, raportul
Serviciului juridic nr.27463/25.10.2019, precum şi avizul comisiilor de specialitate,
În considerarea prevederilor art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. b), coroborate cu cele ale alin.(3) lit. a),
precum și cu cele ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ,
hotărăşte:
Articol unic. Se aprobă Raportul privind execuția bugetului general consolidat al județului
Mureș la 30 septembrie 2019, conform anexelor nr.1, nr.1/1 și nr.1/2 care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
PREȘEDINTE
Nr.27075/23.10.2019
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului general
consolidat al Județului Mureș la 30 septembrie 2019
În conformitate cu prevederile art.49 alin.(12) din Legea finanțelor publice locale
nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie și
octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al
patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică,
spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite
pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de
colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului să
nu înregistreze plăți restante și diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul
anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte și
suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte să fie mai mare decât
zero.
Execuţia bugetară la 30 septembrie 2019, propusă spre aprobare, prezintă poziţia şi
performanţa financiară a Consiliului Judeţean și a instituțiilor subordonate finanțate
integral sau parțial din venituri proprii, precum şi informaţii referitoare la activitatea
desfăşurată în condiţiile de echilibru bugetar şi în interiorul coordonatelor financiare
aprobate prin bugetul propriu.
Față de cele de mai sus, în condițiile prevederilor art.136 din OUG nr.57/2019 privind
Codul administrativ, supunem dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE,
Péter Ferenc
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.27160/23.10.2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului general
consolidat al Județului Mureș la 30septembrie 2019
În conformitate cu prevederile art.49 alin (12) din Legea finanțelor publice locale
nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie și
octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al
patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică,
spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite
pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de
colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului să
nu înregistreze plăți restante și să existe siguranța ca diferența dintre suma veniturilor
încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar
curent, pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte să
fie mai mare decât zero.
Astfel, bugetul general consolidat al Județului Mureș peprimele trei trimestre ale anului
2019 a fost elaborat, aprobat și executat în concordanță cu prevederile Legii nr.273/2006
privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, ale Legii nr.50/2019 privind
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aprobarea bugetului de stat pe anul 2019 și a celorlalte acte normative care privesc
domeniul bugetar.
Execuţia bugetară la 30 septembrie 2019, propusă spre aprobare, prezintă poziţia şi
performanţa financiară a Consiliului Judeţean și a instituțiilor subordonate finanțate
integral sau parțial din venituri proprii, precum şi informaţii referitoare la activitatea
desfăşurată în condiţiile de echilibru bugetar şi în interiorul coordonatelor financiare
aprobate prin bugetul propriu.
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.27463/25.10.2019
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului privind execuția bugetului general
consolidat al Județului Mureș la 30 septembrie 2019
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu
referatul de aprobare nr.27075/24.10.2019 şi raportul de specialitate al Serviciului buget
nr.27160/25.10.2019,
În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 26.09.2019,
am procedat la verificarea 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 înscrisurile care însoţesc proiectul de hotărâre reiese că în adoptarea actului
administrativ sunt incidente dispoziţiile art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art.88,
ale art.173 alin.(1), lit.”b” și cele ale alin.(3) lit.„a” din Ordonanța de Urgență
nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Conform prevederilor art.88 din O.U.G nr.57/2019, ”bugetele locale ale unităţilor/
subdiviziunilor administrativ-teritoriale se elaborează, se aprobă, se execută şi se
raportează în condiţiile legii care reglementează finanţele publice locale”.
Potrivit prevederilor art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare, ”în lunile aprilie, iulie şi octombrie,
pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea,
ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre
analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe
cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de
a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin
rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:
a) să nu înregistreze plăţi restante;
b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat
pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate
şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.
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Astfel, conform Raportului de specialitate anexat proiectului de hotărâre, au fost
analizate distinct bugetul județean și bugetul instituțiilor subordonate finanțate integral
sau parțial din venituri proprii, precum și informații cu privire la activitatea desfășurată
în condițiile de echilibru bugetar și în interiorul coordonatelor financiare aprobate prin
bugetul propriu.
Totodată din raportul de specialitate reiese și faptul că administrarea și utilizarea
resurselor s-a făcut cu respectarea Legii nr.273/2006 și ale Legii nr.50/2019 privind
aprobarea bugetului de stat pe anul 2019 și a celorlalte acte normative care privesc
domeniul bugetar, respectând procedurile și principiile contabile specifice.
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că
potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.”b” coroborate cu cele ale alin.(3) lit.”a” din
Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, 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 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, cu modificările si completările ulterioare.
Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind
aprobarea Raportului privind execuția bugetului general consolidat al Județului Mureș la
30 septembrie 2019, poate fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean
Mureş, ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile
art.136 alin.(4) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.
DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeş
HOTĂRÂREA NR.122
din 31 octombrie 2019
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.49/2019 privind
aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al
R.A. “Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” pe anul 2019
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr.27121/23.10.2019 al 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.7900/17.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.26.604/
17.10.2019, documentație completată cu adresa nr.8036/22.10.2019 înregistrată la
Consiliul Județean Mureș sub nr.27066/22.10.2019,
Luând în considerare prevederile Cap.5 din Orientările privind ajutoarele de stat
destinate aeroporturilor și companiilor aeriene (2014/C99/03), prevederile Ordinului
Ministerului 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, precum și prevederile
art.4 alin.(1), art.6 alin.(1) şi (3) și cele ale art.10 alin.(2), lit.f) din Ordonanța
Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori
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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,
hotărăşte:
Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.49 din 9 mai 2019 privind aprobarea
ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. “Aeroportul
Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2019, cu modificările ulterioare, se modifică după
cum urmează:
1. Anexa de fundamentare nr.2 “Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți
în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora” se modifică și
se înlocuiește cu Anexa nr.1 la prezenta hotărâre;
2. Anexa de fundamentare nr.4 “Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare”
se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
Art.II. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.III. Prezenta hotărâre se comunică Direcției economice a Consiliului Județean Mureș și
R.A.“Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș, care va răspunde de aducerea sa la
îndeplinire.
Art.IV. 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 Transilvania Târgu Mureş” şi în Monitorul Oficial al judeţului Mureş, Anexele
de fundamentare nr.2 și nr.4 nu se publică.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
PREȘEDINTE
Nr.27121/23.10.2019
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș
nr.49/2019 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și
cheltuieli al R.A “ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2019
R.A “Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, în baza Hotărârii Consiliului de administrație
nr.52/17.10.2019 transmite prin adresa nr.7900/17.10.2019 (completată cu adresa
nr.8036/22.10.2019) întreaga documentație de solicitare a unei noi rectificări a bugetului
de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.
Rectificarea propusă se referă atât la activitatea de funcționare, cât și la activitatea de
investiții, fără a implica fonduri suplimentare.
Astfel, la activitatea de funcționare, în cadrul aceluiași volum al veniturilor și
cheltuielilor se propun reașezări ale elementelor de cost, respectiv, utilizarea
economiilor realizate pentru suplimentarea unor categorii de cheltuieli de la Capitolul A„Bunuri și servicii” cum ar fi: cheltuieli cu obiecte de inventar, (+20 mii lei), cheltuieli
privind energia și apa (+53 mii lei).
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De asemenea, din economiile realizate se propune o suplimentare a “cheltuielilor de
protocol și publicitate” (+15 mii lei), precum și a ”cheltuielilor de deplasare” (+20 mii
lei) și a “cheltuielilor cu pregătirea profesională” (+20 mii lei), urmare a măsurilor
impuse de Auditul AACR și a cursurilor specifice domeniului aeronautic.
În ceea ce privește activitatea de investiții, Regia propune reprogramarea unor obiective
pentru anul viitor și demararea din economiile realizate a unei investiții noi, de mare
importanță pentru Regie, și anume:
- PT + execuție sistem luminos de cat.II OACI la suprafețe de mișcare, investiție în
valoare totală de 3.933.019,60 lei din care, pentru anul 2019 se propune a fi prevăzută
suma de 1.143.000 lei ;
În ceea ce privește investițiile reprogramate, valoarea totală este în sumă totală de 1143
mii lei, și în cadrul acestora se disting ca valoare următoarele obiective :
- Reconfigurare echipament degivrare aeronave, cu valoarea de 474 mii lei (procedură de
achiziție anulată)
- Proceduri de zbor, cu valoarea de 480 mii lei (autoritate contractantă ROMATSA
București, investiție amânată pentru anul următor, până la finalizarea proiectării
procedurilor de zbor noi, de către Romatsa București).
Valoric, fondurile prevăzute pentru activitatea de investiții se mențin la nivelul aprobat
anterior (conform Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.106/29.08.2019) fiind în sumă
totală de 12.000 mii lei, din care 11.860 mii lei alocații din bugetul județului.
Având în vedere cele de mai sus, precum și dispozițiile art.173 alin.(1) lit.„a” coroborat
cu alin.(2) lit.„d” și ale art.182 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.49/2019 privind aprobarea ajutorului
de stat de exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A “Aeroportul
Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2019.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.27198/23.10.2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș
nr.49/2019 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și
cheltuieli al R.A “ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2019
Ajutorul de stat de exploatare și Bugetul de venituri și cheltuieli al R.A „Aeroportul
Transilvania Târgu Mureș” s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș
nr.49/09.05.2019 și a fost rectificat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.106
/29.08.2019.
Rectificarea a vizat atât activitatea de exploatare (de funcționare) cât și activitatea de
investiții.
La activitatea de exploatare, prin rectificare s-a majorat ajutorul de stat de la 4 800 mii
lei la 5 500 mii lei, adică o creștere cu 700 mii lei, repartizată la „bunuri și servicii”
(+500 mii lei) și la „cheltuieli de personal” (+200 mii lei).
În ceea ce privește investițiile, rectificarea a constat în reducerea surselor proprii de
finanțare de la 564 mii lei la 140 mii lei, constituită doar din amortizare.
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Pe de altă parte, au fost reașezate obiectivele de investiții în funcție de stadiul
achizițiilor, al execuției și al necesarului de fonduri. De asemenea, au fost introduse
obiective noi, din economiile create prin reprogramarea unor obiective investiții.
Prin adresa nr.7900/17.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub
nr.26604/17.10.2019, completată cu adresa nr.8036/22.10.2019 înregistrată la Consiliul
Județean Mureș sub nr.27066/22.10.2019 Regia, în baza hotărârii Consiliului de
Administrație nr.52/17.10.2019, înaintează documentația și solicită o nouă rectificare a
bugetului de venituri și cheltuieli, rectificare care vizează o reașezare a elementelor
bugetare în cadrul aceluiași volum valoric atât la activitatea de exploatare, cât și la
activitatea de investiții (Cheltuieli de capital).
I. RECTIFICAREA ACTIVITĂȚII DE EXPLOATARE
Conform Notei de Fundamentare, rectificarea activității de exploatare nu produce
modificări în volumul și structura veniturilor ci doar în structura cheltuielilor.
În cadrul cheltuielilor se propun reașezări în cadrul volumului, la Cap.A Cheltuieli cu
bunuri și servicii (Valoare: 3.445 mii lei) iar în cadrul acestora, la subcapitolul A1„Cheltuieli privind stocurile”. În acest sens se propune utilizarea economiilor realizate
la alineatul „Cheltuieli cu materiale consumabile” în sumă de 73 mii lei (aprox.10%),
pentru acoperirea creșterilor care se preconizează la alineatele „Cheltuieli privind
materialele de natura obiectelor de inventar” (+20 mii lei) și „Cheltuieli privind energia
și apa” (+53 mii lei). Creșterile sunt motivate în Nota de Fundamentare a Regiei
nr.7888/16.10.2019 prin crearea de cheltuieli suplimentare, urmare a obligativității
impuse de legislația în vigoare în ceea ce privește dotarea cu anumite echipamente de
lucru (obiecte de inventar) și creșterea prețurilor la utilități (energie și apă).
Modificări se propun și în cadrul subcapitolului A3 - “Cheltuieli cu alte servicii executate
de terți”, unde economii create la alineatele „cheltuieli cu colaboratorii” (rd.47), și
„alte cheltuieli cu serviciile executate de terți” (rd.69) se propun a fi utilizate pentru
suplimentarea “cheltuielilor de protocol și publicitate” de la 10 mii lei la 25 mii lei (+15
mii, urmare a încheierii unui contract de barter-servicii publicitare ), a „cheltuielilor de
deplasare” de la 34 mii lei la 54 mii lei (+20 mii lei pentru participarea angajaților la
cursuri de specialitate) și a” cheltuielilor cu pregătirea profesională” de la 140 mii lei la
160 mii lei (+20 mii lei, urmare a măsurilor impuse de Auditul AACR și a cursurilor
specifice domeniului aeronautic).
II. RECTIFICAREA ACTIVITĂȚII DE INVESTIȚII (CHELTUIELI DE CAPITAL)
Regia solicită totodată și rectificarea activității de investiții, în cadrul volumului, prin
reprogramarea unor investiții pe anul următor și utilizarea economiilor realizate pentru
demararea unei investiții de importanță majoră și anume :
- PT + execuție sistem luminos de cat.II OACI la suprafețe de mișcare, investiție în
valoare totală de 3.933.019,60 lei din care, pentru anul 2019 se propune a fi prevăzută
suma de 1.143.000 lei ;
În ceea ce privește investițiile reprogramate, valoarea totală este în sumă totală de 1143
mii lei, și în cadrul acestora se disting ca valoare următoarele obiective :
- Reconfigurare echipament degivrare aeronave, cu valoarea de 474 mii lei (procedură de
achiziție anulată)
- Proceduri de zbor, cu valoarea de 480 mii lei (autoritate contractantă Romatsa
București. Investiție amânată pentru anul următor, până la finalizarea proiectării
procedurilor de zbor noi, de către Romatsa București).
Nominalizarea tuturor obiectivelor de investiții reprogramate și cauzele care au condus la
această situație sunt detaliate în Nota de Fundamentare a Regiei.
În cadrul anexelor de buget, investițiile se regăsesc în Anexa nr.4.
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Întrucât veniturile totale, cheltuielile totale și în cadrul acestora capitolele și
subcapitolele bugetului de venituri și cheltuieli nu se modifică, rectificarea de față
produce modificări doar în Anexele de Fundamentare nr.2 - “Detalierea indicatorilor
economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe
trimestre a acestora” și în Anexa de fundamentare nr.4 - „Programul de investiții,
dotări și sursele de finanțare”.
Având în vedere argumentele de specialitate prezentate mai sus, apreciem că se poate
supune analizei și aprobării proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Mureș nr.49/2019 privind aprobarea ajutorului de stat de
exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A “ Aeroportul Transilvania Târgu
Mureș”, pe anul 2019
DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr.27465/25.10.2019
RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș
nr.49/2019 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și
cheltuieli al R.A. ”Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2019
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu
referatul de aprobare nr.27121/23.10.2019 şi raportul de specialitate al Compartimentul
patrimoniu, servicii publice, guvernanță corporativă nr.27198/23.10.2019,
În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 26.09.2019,
am procedat la verificarea 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 următoarele prevederi legale:
- art.4 alin.(1) lit.„c”, art.6 alin.(1) şi (3) și art.10 alin.(2), lit.„a” și „f” din Ordonanța
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;
- Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului
şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli;
- art.173 alin.(1), lit.„b” și cele ale alin.(3) lit. „a” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019
privind Codul administrativ.
Conform prevederilor art.4 alin.(1) lit.„c” din OG nr.26/2013, bugetele de venituri şi
cheltuieli ale operatorilor economici din categoria cărora face parte Regia, se aprobă prin
hotărâre a consiliului județean.
Astfel, bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” pe
anul 2019 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.49/09.05.2019 și a
fost modificat ulterior prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.106/29.08.2019.
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Conform prevederilor art.10 alin.(2) lit.„f” din O.G. nr.26/2013 operatorii economici pot
proceda la rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, conform prevederilor art.4, în
anumite situații impuse de prevederile legale.
R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” a prezentat în vederea aprobării, astfel cum se
prevede la art.6 alin.(1) din O.G. nr.26/2013, bugetul de venituri şi cheltuieli însoţit de
anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare,
modificarea fiind propusă prin Hotărârea nr.57/17.10.2019 a Consiliului de Administrație
a Regiei.
Conform prevederilor art.6 alin.(3) din același act normativ, Consiliul Județean Mureș,
are obligația ca ”… în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor
bugetelor de venituri şi cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în
vigoare, să elaboreze şi să transmită în vederea avizării documentaţia necesară aprobării
acestora sau să le aprobe, după caz”.
Conform Raportului de specialitate anexat proiectului de hotărâre, rectificarea propusă a
Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei, pe anul 2019, nu produce modificări în
volumul și structura veniturilor, ci doar în structura cheltuielilor.
Totodată, rectificarea propusă implică și activitatea de investiții, în cadrul volumului,
prin reprogramarea unor investiții pe anul viitor și utilizarea economiilor realizate pentru
demararea unor altor investiții, detaliate în Nota de fundamentare a Regiei și regăsite în
Anexa nr.4 la proiectul de hotărâre propus.
Proiectul de hotărâre supus analizei respectă prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor
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 ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că
potrivit prevederilor art.173, alin (1), lit.„a”, coroborate cu cele ale alin. (2), lit.„d” din
Codul administrativ, Consiliul Județean Mureș, în calitatea sa de autoritate publică
tutelară, exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare
participaţiilor deţinute la regii autonome, în condiţiile legii.
Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor
art.81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, cu modificările si completările ulterioare.
Din perspectiva celor mai sus arătate, opinăm că proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.49/2019 privind aprobarea ajutorului
de stat de exploatare și a bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. „Aeroportul
Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2019, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus
dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș, ulterior avizării de către
comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art.136, alin.(4) din Codul
administrativ.
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