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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

HOTĂRÂREA NR.79
din 28 mai 2020
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.34/2020 privind aprobarea
ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. „Aeroportul
Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2020

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr.13786/27.05.2020 al Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice - Compartiment patrimoniu, servicii
publice și guvernanță corporativă nr.13796/27.05.2020, raportul Serviciului juridic
nr.13808/27.05.2020, precum și avizul comisiei de specialitate,
Având în vedere documentația depusă cu adresa R.A. ”Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”
nr.3702/22.05.2020, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.13.302/22.05.2020,
precum și Hotărârea Consiliului de administrație nr.36/22.05.2020,
Luând în considerare 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, precum și
Dispozițiile art.4 alin.(1), art.6 alin.(1) şi (3) și cele ale art.10 alin.(2) lit.a) și alin.(4) 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.3818/30.12.2019
privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor
economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia,
În temeiul prevederilor art.135 alin.(8), ale art. 173 alin.(1) lit. „a”, coroborate cu cele ale
alin.(2) lit.”d”, precum și ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34 din 10 martie 2020 privind aprobarea
ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. „Aeroportul
Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2020, se modifică după cum urmează:
La art.1 se modifică alin.(1) și alin.(3) care vor avea următorul cuprins:
“Art.1.(1) Se aprobă ajutorul de stat de exploatare pentru R.A. „Aeroportul Transilvania
Târgu Mureș”, pe anul 2020, în cuantum de 5.200 mii lei, în vederea acoperirii
deficitului/pierderii înregistrate la activitatea de exploatare.
(3) Din ajutorul de exploatare se vor putea achita cheltuieli de natură salarială, într-un
cuantum de 5000 mii lei (salarii și bonusuri) aferente activității aeronautice (rd.86 din
Anexa de fundamentare nr.2 „Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în
bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora”) și cheltuieli cu
bunuri și servicii într-un cuantum de 200 mii lei, pentru acoperire cheltuieli măsuri
excepționale în criza ”Covid 19” (rd.30 din Anexa de fundamentare nr.2 „Detalierea
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indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi
repartizarea pe trimestre a acestora”).
2. Anexa nr.1 „Bugetul de venituri și cheltuieli” se modifică și se înlocuiește cu Anexa
nr.1/a.
3. 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.2/a.
Art.II. Anexele 1/a și 2/a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.III. În conformitate cu prevederile
Finanţelor Publice nr.3818/30.12.2019,
“Aeroportul Transilvania Târgu Mureş” şi
doar Anexa nr.1/a „Bugetul de
rectificare/rectificat an curent (2020).

Anexei nr.6, punctul I al Ordinului Ministrului
pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş, al R.A.
în Monitorul Oficial al judeţului Mureş, se publică
venituri şi cheltuieli”, coloana propuneri

Art.IV. 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.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
PREȘEDINTE
Nr. 13786/27.05.2020

REFERAT DE APROBARE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.34/2020 privind aprobarea
ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri cheltuieli, al R.A „ Aeroportul
Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2020

R.A „ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” a depus prin adresa nr.3702/22.05.2020,
înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.13.302/22.05.2020 documentația de
solicitare a suplimentării ajutorului de exploatare acordat, cu 200 mii lei, în vederea
finanțării noilor cheltuieli necesare a se efectua cu asigurarea protecției personalului și a
pasagerilor, în contextul epidemiei „ Covid 19”.
Având în vedere că veniturile proprii ale Regiei au scăzut în ultimele 2 luni, Aeroportul
justifică faptul că nu-și poate acoperi din venituri proprii, cheltuielile noi apărute:
echipamente de protecție pentru personal, soluții dezinfectante pentru suprafețe, personal
și pasageri, precum și închiriere corturi cu respectarea condițiilor de siguranță și securitate.
Propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli a fost aprobată în Consiliul de
administrație al Regiei prin Hotărârea nr.36 din 22 mai a.c.
În acest context, ajutorul de stat de exploatare acordat de autoritatea județeană va crește
de la 5.000 mii lei la 5.200 mii lei, diferența de 200 mii lei acordându-se cu destinație,
pentru cheltuieli la capitolul „ Bunuri și servicii” al bugetului de venituri și cheltuieli al
Regiei.
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Având în vedere cele de mai sus, precum și dispozițiile art.135 alin.(8), ale art.173 alin.(1)
lit.„a” coroborate cu cele ale 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.34/2020 privind
aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A „
Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2020 .

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA ECONOMICĂ
COMPARTIMENTUL PATRIMONIU, SERVICII PULICE
Nr.13796/27.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.34/2020 privind aprobarea
ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A „ Aeroportul
Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2020

Ajutorul de stat de exploatare și bugetul de venituri și cheltuieli al R.A „Aeroportul
Transilvania Târgu Mureș” au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș
nr.34/10.03.2020.
Astfel, prin hotărâre s-a stabilit un ajutor de stat de exploatare în cuantum de 5000 mii lei,
destinat efectuării de plăți pentru cheltuieli salariale. (evidențiate la rd.86 din Anexa de
fundamentare nr.2 “Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de
venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora”).
Prin adresa nr.3702/22.05.2020, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub
nr.13.302/22.05.2020, Regia ne transmite documentația de solicitare a modificării
ajutorului de stat, în sensul creșterii acestuia cu suma de 200 mii lei, pentru suportarea
cheltuielilor suplimentare ivite în acest an, în contextul situației excepționale generate de
pandemia „Covid 19”.
În nota de fundamentare nr.370/22.05.2020 a Regiei, se justifică necesitatea alocării
fondurilor și destinația concretă a acestora.
Regia informează asupra obligativității respectării unor standarde de securitate și protecție
a pasagerilor și a personalului, solicitate și prin comunicarea Ministerului Transporturilor,
Infrastructurii și Telecomunicațiilor, prin Cabinetul Ministrului nr.13.114/07.04.2020 către
Asociația Aeroporturilor din România.
Regia detaliază cheltuielile în sumă totală de 200 mii lei care ar fi necesare pentru
următoarea perioadă (3 luni) și anume:
150 mii lei pentru asigurare echipamente de protecție personal propriu, soluții
dezinfectante pentru personal propriu și pasageri, dezinfectarea spațiilor, corturi cu
respectarea condițiilor de siguranță și securitate.
50 mii lei pentru închiriere cort de aproximativ 300 mp, cu preț estimat la 5
euro/mp.
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Având în vedere faptul că, începând cu partea a doua a lunii martie a.c o serie de zboruri
prin curse regulate au fost anulate, iar în lunile aprilie și mai au operat în general curse cu
muncitori sezonieri, veniturile proprii ale Regiei au fost profund afectate.
Regia argumentează că au fost diminuate pe lângă veniturile aeronautice și veniturile din
chirii(prin suspendarea activității firmelor de pe Aeroport) și veniturile din parcare.
În aceste condiții, pentru a se putea plăti cheltuielile suplimentare generate de criza „Covid
19” se impune o majorare a ajutorului de exploatare cu suma de 200 mii lei, de la 5000 mii
lei la 5200 mii lei.
Majorarea ajutorului de exploatare operează modificări în ceea ce privește bugetul de
venituri și cheltuieli, respectiv Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș
nr.34/10.03.2020, în sensul creșterii veniturilor totale de la 10.897 mii lei la 11.097 mii
lei(+200 mii lei) și a cheltuielilor totale de la 10.894 mii lei la 11.094 mii lei.(+200 mii lei).
Ajutorul suplimentar de 200 mii lei se alocă cu destinație, respectiv, pentru Capitolul „
Bunuri și servicii” , rd 30 din Anexa de Fundamentare nr.2 „Detalierea indicatorilor
economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe
trimestre a acestora”). În cadrul capitolului, suma se repartizează la alineatul “ cheltuieli
cu materiale consumabile” (Rd.33 din Anexa de fundamentare nr.2) , care vor crește de la
1375 mii lei la 1525 mii lei.(+150 mii lei) și la “Cheltuieli cu alte servicii executate de
terți”,(rd.45 din Anexa de fundamentare nr.2),care vor crește de la 1162 mii lei la 1212 mii
lei(+50 mii lei).
Aducem mențiunea că ajutorul suplimentar de 200 mii lei se adaugă ajutorului de
exploarare inițial de 5000 mii lei acordat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș
nr.34/10.03.2020, cu menținerea tuturor veniturilor și cheltuielilor fundamentate pentru
bugetul inițial.
Se impune în perioada următoare, o reanalizare din partea Regiei a tuturor veniturilor și
cheltuielilor, în funcție de noile condiții create, realizarea unei proiecții realiste pe întregul
an 2020 și propunerea unei rectificări de buget, în consecință.
Având în vedere că propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei
a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație nr.36/22.05.2020, luând în
considerare argumentele de specialitate prezentate mai sus, apreciem că se poate supune
spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Județean Mureș nr.34/2020 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului
de venituri și cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
SERVICIUL JURIDIC
Nr. 13808/27.05.2020

RAPORT
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.34/2020 privind aprobarea
ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A „ Aeroportul
Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2020
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Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu
Referatul de aprobare nr. 13786 din 27.05.2020 și în considerarea celor reținute în Raportul
de specialitate al Direcției economice,
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 legislației primare și secundare în aplicarea căreia este elaborat
proiectul, corespondența cu normele de competență incidente activității autorității
deliberative și 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), ale art.6
alin.(1) și (3) și ale art.10 alin.(2) și (4) din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativteritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie
majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor
Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi
cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și ale
173 alin.(1), lit.”a” coroborate cu cele ale alin.(2), lit.”d” din Ordonanța de urgență
nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34/10.03.2020 s-a aprobat ajutorul de stat de
exploatare și a bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu
Mureș”, pe anul 2020.
Potrivit prevederilor art.10 alin.(2) din O.G. nr.26/2013 ”operatorii economici pot proceda
la rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când
din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori
economico-financiari aprobaţi, astfel:
a) depăşirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prevăzuţi la alin. (1)
lit. a), cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a
bugetului de stat şi a prevederilor art. 9 alin. (3);
b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii şi/sau a dividendelor cuvenite bugetului
de stat sau local, în situaţia în care nu se respectă prevederile alin. (1) lit. b);
c) reducerea productivităţii muncii;
d) creşterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;
e) depăşirea nivelului plăţilor restante;
f) în alte situaţii impuse de prevederile legale.
Conform prevederilor alin.(4) al aceluiași text legal ”rectificarea bugetelor de venituri şi
cheltuieli prevăzută la alin. (2) se aprobă, în condiţiile art. 4 alin. (1) - (3), până la data de
31 octombrie a anului curent, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (2) lit. f), care se
aprobă până la finele exerciţiului financiar al anului curent”.
Potrivit prevederilor art.4 alin.(1), lit.”a” din O.G. nr.26/2013 bugetul de venituri și
cheltuieli al R.A. ”Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” se aprobă prin hotărâre de consiliu
județean.
În considerarea prevederilor art.6 alin.(1) și (3) din O.G. nr.26/2013, R.A. ”Aeroportul
Transilvania Târgu Mureș” a prezentat spre aprobare Consiliului Județean Mureș propunerea
de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, aprobată prin Hotărârea
Consiliului de Administrație al R.A. ”Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”
nr.36/22.05.2020, cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice
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nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al
operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, împreună cu cele
5 anexe de fundamentare ale acestuia.
Astfel cum rezultă din raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică, regia solicită
modificarea ajutorului de stat, în sensul creșterii acestuia cu suma de 200 mii lei, pentru
suportarea cheltuielilor suplimentare ivite în acest an, în contextul situației excepționale
generate de pandemia „Covid 19”.
În aceste condiții, pentru a se putea plăti cheltuielile suplimentare generate de criza
”Covid 19” se impune o majorare a ajutorului de exploatare cu suma de 200 mii lei, de la
5000 mii lei la 5200 mii lei.
Majorarea ajutorului de exploatare determină modificări în ceea ce privește bugetul de
venituri și cheltuieli, respectiv Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș
nr.34/10.03.2020, în sensul creșterii veniturilor totale de la 10.897 mii lei la 11.097 mii
lei(+200 mii lei) și a cheltuielilor totale de la 10.894 mii lei la 11.094 mii lei (+200 mii lei).
În conformitate cu prevederile Anexei nr.6, pct.I din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice
nr.3818/2019 pe site-ul Consiliului Județean Mureș, al R.A. ”Aeroportul Transilvania Târgu
Mureș” și în Monitorul Oficial al Județului Mureș se va publica numai Anexa nr.1 la proiectul
de hotărâre – ”Bugetul de venituri și cheltuieli” – coloana aferentă anului curent(2020),
respectiv "Propuneri an curent".
În ceea ce privește normele de competență precizăm că potrivit prevederilor art.173
alin.(1) lit.„a” și ale alin.(2) lit.”d” din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul
administrativ, consiliul județean 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 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 pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.34/2020 privind aprobarea ajutorului de stat de
exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A „ Aeroportul Transilvania Târgu
Mureș”, pe anul 2020, poate fi supus dezbaterii și aprobării 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 Nemeș

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

HOTĂRÂREA NR. 80
din 28 mai 2020
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr.13358/22.05.2020 al Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Serviciului buget nr.13388/22.05.2020, raportul Serviciului
juridic nr.13393/22.05.2020, precum şi avizul comisiilor de specialitate,
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Având în vedere prevederile art.14 alin (4), art. 19, alin (2) a art. 26 și a art. 82 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. ”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:
Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 17/2020 privind aprobarea bugetului general
al Județului Mureș pentru anul 2020 și stabilirea unor măsuri bugetare, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1.Art.1 se modifică și va avea următorul conținut:
”Art.1. Se aprobă bugetul general al judeţului Mureş pe anul 2020 la venituri în sumă de
814.921.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 916.421.000 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 3/197.”
3. Anexele nr.1/g, 2/f, 2/1/e, 2/2/e, 3/1, 3/13, 3/35/a, 3/36/e, 3/37/b, 3/38/b, 3/39/c,
3/41/b, 3/42/b, 3/43/b, 3/44/b, 3/45/b, 3/46/b, 3/47/b, 3/48/b, 3/49/b, 3/50/b,
3/51/b, 3/52/e, 3/53/e, 3/54/e, 3/55/a, 3/56/b, 3/57/b, 3/58/b, 3/59/b, 3/60/b,
3/61/b, 3/62/b, 3/63/b, 3/64/b, 3/71/d, 3/74/b, 3/79, 3/196, 4/f, 5/1/f, 5/2/b, 7/d, 8/b
și 10/b se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr.1/h, 2/g, 2/1/f, 2/2/f, 3/1/a, 3/13/a,
3/35/b, 3/36/f, 3/37/c, 3/38/c, 3/39/d, 3/41/c, 3/42/c, 3/43/c, 3/44/c, 3/45/c, 3/46/c,
3/47/c, 3/48/c, 3/49/c, 3/50/c, 3/51/c, 3/52/f, 3/53/f, 3/54/f, 3/55/b, 3/56/c, 3/57/c,
3/58/c, 3/59/c, 3/60/c, 3/61/c, 3/62/c, 3/63/c, 3/64/c, 3/71/e, 3/74/c, 3/79/a,
3/196/a, 4/g, 5/1/g, 5/2/c, 7/e, 8/c și 10/c.
4. După anexa nr.3/196 se introduce o anexă nouă, nr.3/197.
Art.II. Anexele nr.1/h, 2/g, 2/1/f, 2/2/f, 3/1/a, 3/13/a, 3/35/b, 3/36/f, 3/37/c, 3/38/c,
3/39/d, 3/41/c, 3/42/c, 3/43/c, 3/44/c, 3/45/c, 3/46/c, 3/47/c, 3/48/c, 3/49/c, 3/50/c,
3/51/c, 3/52/f, 3/53/f, 3/54/f, 3/55/b, 3/56/c, 3/57/c, 3/58/c, 3/59/c, 3/60/c, 3/61/c,
3/62/c, 3/63/c, 3/64/c, 3/71/e, 3/74/c, 3/79/a, 3/196/a, 3/197, 4/g, 5/1/g, 5/2/c, 7/e,
8/c și 10/c fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.III. Prezenta hotărâre se va comunica instituțiilor subordonate, 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. 13358/22.05.2020

REFERAT DE APROBARE
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020
În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș, ca
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urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite, poate aproba
modificarea și completarea bugetului propriu.
Prin adresa nr.12326/14.05.2020, Spitalul Clinic Județean Mureș a solicitat rectificarea
bugetului instituției în urma suplimentării contractului de servicii medicale spitalicești cu
Casa de Asigurări de Sănătate cu suma de 2.310.000 lei conform cu art.8, alin(1) din HG
nr.252/2020 pentru cheltuielile efective realizate în luna martie 2020, precum și în urma
încasării de donații și sponsorizări în volum de 14.000 lei pentru asigurarea unor obiecte de
inventar.
Prin adresa nr.12002/11.05.2020, Spitalul Municipal “ Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni,
solicită unele modificări între articolele bugetare în cadrul volumului aprobat, precum și
modificarea listei de reparații astfel: suplimentarea obiectivului “Reparații curente clădire
garaj” cu suma de 50.000 lei și diminuarea obiectivului “Reparații curente clădire Atelier
mecanic” cu aceeași sumă.
Prin adresa nr.12515/18.05.2020 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională
Mureș solicită modificarea bugetului în cadrul volumului între articole și aliniate la titlul 20
“Bunuri și servicii”.
Prin adresa nr.13094/21.05.2020 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Mureș ne comunică economia de 180.000 lei, realizată la sumele alocate prin
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.62/2020 pentru asigurarea cazării și mesei
personalului propriu izolat preventiv la locul de muncă sau în zone special dedicate, în
conformitate cu prevederile art.9, 10 și 11 din Ordonanța Militară nr.8/2020 privind măsuri
de prevenire a răspândirii COVID-19. Cu această sumă se va majora bugetul la capitolul 68
Masuri prevăzute în baza H.G.R. nr.329/2020, în vederea decontării cheltuielilor pentru
indemnizația de cazare și hrană realizate de unitățile administrativ teritoriale, care au pus
la dispoziția furnizorului de servicii sociale spații de cazare în proximitatea acestuia, pe
raza localității în care își desfășoară activitatea serviciul social, în baza solicitării acestora.
De asemenea se fac unele reașezări între articolele bugetare necesare datorită costurilor
sporite pentru materiale igienico-sanitare, dezinfectanți, curățeni, etc, determinate de
COVID-19.
Direcția Tehnică, prin Nota internă nr.12142/12.05.2020 solicită suplimentarea sumelor
cuprinse pentru finanțarea obiectivului “Canalizare pluvială în incinta Aeroportului
Transilvania Târgu Mureș ” cu suma de 3.200.000 lei urmare a modificării soluției din DALI,
fiind necesare lucrări suplimentare. Aceste sume se majorează bugetul proiectelor
multianuale pentru anul 2021.
Direția Tehnică, prin Nota internă nr.12529/18.05.2020 solicită cuprinderea în lista de
investiții a obiectivului “Extindere sistem de supraveghere video” în valoare de 4000 lei,
suma se va acoperi din economiile rezultate la poziția “Motoburghiu”.
Prin Nota internă nr.13214/22.05.2020, Serviciul de Deservire-Aprovizionare solicită
achiziționarea unui termonebulizator pentru prevenirea și controlul infecțiilor în contextul
situației epidemiologice generate de SARS Cov-2, în valoare de 15.000 lei. Cu această
valoare se vor diminua Programele de dezvoltare de la capitolul 84.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.78/2020 privind declanşarea
procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării
de utilitate publică de interes judeţean „Modernizarea aeroportului și includerea
obiectivelor din Master - Planul General de Transport”care conține obiectivele: Extindere
pistă decolare-aterizare, Extindere platformă de parcare aeronave și Extindere Terminal de
pasageri existent propunem nominalizarea sumei de 263.000 lei, reprezentând valoarea
totală a despăgubirilor. Cu această valoare se vor diminua Programele de dezvoltare de la
capitolul 84.
Prin adresa nr.3700/22.05.2020 Regia Autonoma ”Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș,
solicită majorarea compensației acordate de Consiliul Județean Mureș cu 200.000 lei, având
în vedere declararea „Pandemiei” de către Organizația Mondială a Sănătății, decretarea
stării de urgență, iar ulterior începând cu data de 18 mai 2020 a stării de alertă pe întreg
teritoriul României, ordonanțele militare privind măsuri de prevenire a răspândirii Covid-19,
suspendarea zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre și dinspre Italia,
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Spania, Franța și Germania, decizia companiei aeriene Wizzair de anulare a tuturor
zborurilor efectuate pe Aeroportul Transilvania începând cu data de 25 martie 2020,
activitatea aeroportului fiind afectată din toate punctele de vedere.
Modificările amintite se regăsesc în anexele 1/h, 2/g, 2/1/f, 2/2/f, 3/1/a, 3/13/a, 3/35/b,
3/36/f, 3/37/c, 3/38/c, 3/39/d, 3/41/c, 3/42/c, 3/43/c, 3/44/c, 3/45/c, 3/46/c, 3/47/c,
3/48/c, 3/49/c, 3/50/c, 3/51/c, 3/52/f, 3/53/f, 3/54/f, 3/55/b, 3/56/c, 3/57/c, 3/58/c,
3/59/c, 3/60/c, 3/61/c, 3/62/c, 3/63/c, 3/64/c, 3/71/e, 3/74/c, 3/79/a, 3/196/a, 3/197,
4/g, 5/1/g, 5/2/c, 7/e, 8/c și 10/c
Potrivit art.39 alin (3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările
și completările ulterioare, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea
Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.17/2020 privind aprobarea bugetului general al
Județului Mureș pentru anul 2020 a fost depus pentru consultarea publicului în data de 15
mai 2020, la avizierul instituției sub numărul 12447/15.05.2020.
Față de cele de mai sus, supunem dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

CONSILIUL JUDEȚEAN MURE
DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET
Nr.13388/22.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020
În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș, ca
urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite, poate aproba
modificarea și completarea bugetului propriu.
Prin adresa nr.12326/14.05.2020, Spitalul Clinic Județean Mureș a solicitat rectificarea
bugetului instituției în urma suplimentării contractului de servicii medicale spitalicești cu
Casa de Asigurări de Sănătate cu suma de 2.310.000 lei conform cu art.8, alin(1) din HG
nr.252/2020 pentru cheltuielile efective realizate în luna martie 2020, precum și în urma
încasării de donații și sponsorizări în volum de 14.000 lei pentru asigurarea unor obiecte de
inventar.
Prin adresa nr.12002/11.05.2020, Spitalul Municipal “ Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni,
solicită unele modificări între articolele bugetare în cadrul volumului aprobat, precum și
modificarea listei de reparații astfel: suplimentarea obiectivului “Reparații curente clădire
garaj” cu suma de 50.000 lei și diminuarea obiectivului “Reparații curente clădire Atelier
mecanic” cu aceeași sumă.
Prin adresa nr.12515/18.05.2020 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională
Mureș solicită modificarea bugetului în cadrul volumului între articole și aliniate la titlul 20
“Bunuri și servicii”.
Prin adresa nr.13094/21.05.2020 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Mureș ne comunică economia de 180.000 lei, realizată la sumele alocate prin
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.62/2020 pentru asigurarea cazării și mesei
personalului propriu izolat preventiv la locul de muncă sau în zone special dedicate, în
conformitate cu prevederile art.9, 10 și 11 din Ordonanța Militară nr.8/2020 privind măsuri
de prevenire a răspândirii COVID-19. Cu această sumă se va majora bugetul la capitolul 68
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Masuri prevăzute în baza HGR nr.329/2020, în vederea decontării cheltuielilor pentru
indemnizația de cazare și hrană realizate de unitățile administrativ teritoriale, care au pus
la dispoziția furnizorului de servicii sociale spații de cazare în proximitatea acestuia, pe
raza localității în care își desfășoară activitatea serviciul social, în baza solicitării acestora.
De asemenea se fac unele reașezări între articolele bugetare necesare datorită costurilor
sporite pentru materiale igienico-sanitare, dezinfectanți, curățeni, etc, determinate de
COVID-19.
Direcția Tehnică, prin Nota internă nr.12142/12.05.2020 solicită suplimentarea sumelor
cuprinse pentru finanțarea obiectivului “Canalizare pluvială în incinta Aeroportului
Transilvania Târgu Mureș ” cu suma de 3.200.000 lei urmare a modificării soluției din DALI,
fiind necesare lucrări suplimentare. Aceste sume se majorează bugetul proiectelor
multianuale pentru anul 2021.
Direcția Tehnică, prin Nota internă nr.12529/18.05.2020 solicită cuprinderea în lista de
investiții a obiectivului “Extindere sistem de supraveghere video” în valoare de 4000 lei,
suma se va acoperi din economiile rezultate la poziția “Motoburghiu”.
Prin Nota internă nr.13214/22.05.2020, Serviciul de Deservire-Aprovizionare solicită
achiziționarea unui termonebulizator pentru prevenirea și controlul infecțiilor în contextul
situației epidemiologice generate de SARS Cov-2, în valoare de 15.000 lei. Cu această
valoare se vor diminua Programele de dezvoltare de la capitolul 84.
Prin adresa nr.3700 /22.05.2020 Regia Autonoma ”Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș,
solicită majorarea compensației acordate de Consiliul Județean Mureș cu 200.000 lei, având
în vedere declararea „Pandemiei” de către Organizația Mondială a Sănătății, decretarea
stării de urgență, iar ulterior începând cu data de 18 mai 2020 a stării de alertă pe întreg
teritoriul României, ordonanțele militare privind măsuri de prevenire a răspândirii Covid-19,
suspendarea zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre și dinspre Italia,
Spania, Franța și Germania, decizia companiei aeriene Wizzair de anulare a tuturor
zborurilor efectuate pe Aeroportul Transilvania începând cu data de 25 martie 2020,
activitatea aeroportului fiind afectată din toate punctele de vedere, după cum urmează:

Bugetul aprobat inițial pentru Regie a fost direct influențat de situația creată în
sensul că au fost necesare cheltuieli neprevăzute constând în achiziţionarea de materiale,
substanțe şi servicii aferente protecţiei personalului şi pasagerilor. Regia a început
implementarea măsurilor dispuse de către autorităţile competente pentru prevenirea
răspândirii pandemiei, încă din data de 23 ianuarie 2020, iar cu privire la măsurile luate a
informat permanent şi periodic autoritatea publică tutelară.

Regia a înregistrat pierderi ca urmare a reducerii semnificative a traficului aerian şi
fluxului de pasageri aferent curselor aeriene prin care se asigură legătura cu Aeroportul
Transilvania Târgu Mureş, înregistrându-se o multitudine de situaţii în care foarte mulţi
pasageri au renunţat la a uza de biletele achiziţionate de la operatorii aerieni

Raportându-ne şi la situaţia ulterioară decretării stării de urgenţă, în special la
faptul că începând cu data de 26.03.2020 şi pentru întreaga perioadă de persistenţă a
acesteia, precum şi în perioada stării de alertă şi reluarea operării curselor regulate,
veniturile care ar trebui să provină din sursele menţionate foarte probabil vor fi reduse
semnificativ.

Începând cu data de 15.03.2020, o parte din partenerii contractuali de la care
erau obţinute venituri din chirii, ori publicitate, au solicitat suspendarea efectelor /
rezilierea contractelor încheiate pe motiv de imposibilitate de realizare a obiectului de
activitate ca urmare a situaţiei create de starea de urgenţă, iar efectiv odată cu
suspendarea zborurilor – pe şi de pe aeroport – 26.03.2020, efectele acestor contracte au
fost suspendate, din venituri ce totalizează 63.534,24 lei / lună, se mai obţin doar 9.158,86
lei / lună,

11/14


Regia este privată şi de taxele de parcare care asigurau un venit mediu lunar
de 37.500 lei, din care Regia era în măsură să achite din fonduri proprii atât ratele lunare
către operatorul economic, care a executat lucrarea de investiţie privind sistemul de acces
şi plată tarife parcare, cât şi susţinerea cheltuielilor curente pentru activitatea comercială,
iar aceste taxe nu se mai încasează pe perioada stării de urgenţă şi după această perioadă
până la reluarea curselor regulate comerciale.

Aeroportul Transilvania Tg. Mureș deservește în continuare curse regulate cu
Budapesta precum si curse ocazionale la cerere, fiind obligat să asigure măsurile impuse de
Guvernul României în ceea ce privește asigurarea materialelor de protecție precum și
serviciilor de dezinfecție a suprafețelor si de închiriere corturi.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.78/2020 privind declanşarea
procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării
de utilitate publică de interes judeţean „Modernizarea aeroportului și includerea
obiectivelor din Master - Planul General de Transport”care conține obiectivele: Extindere
pistă decolare-aterizare, Extindere platformă de parcare aeronave și Extindere Terminal de
pasageri existent propunem nominalizarea sumei de 263.000 lei, reprezentând valoarea
totală a despăgubirilor. Cu această valoare se vor diminua Programele de dezvoltare de la
capitolul 84.
Modificările amintite se regăsesc în anexele 1/h, 2/g, 2/1/f, 2/2/f, 3/1/a, 3/13/a, 3/35/b,
3/36/f, 3/37/c, 3/38/c, 3/39/d, 3/41/c, 3/42/c, 3/43/c, 3/44/c, 3/45/c, 3/46/c, 3/47/c,
3/48/c, 3/49/c, 3/50/c, 3/51/c, 3/52/f, 3/53/f, 3/54/f, 3/55/b, 3/56/c, 3/57/c, 3/58/c,
3/59/c, 3/60/c, 3/61/c, 3/62/c, 3/63/c, 3/64/c, 3/71/e, 3/74/c, 3/79/a, 3/196/a, 3/197,
4/g, 5/1/g, 5/2/c, 7/e, 8/c și 10/c.
Potrivit art.39 alin (3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările
și completările ulterioare, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea
Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.17/2020 privind aprobarea bugetului general al
Județului Mureș pentru anul 2020 a fost depus pentru consultarea publicului în data de 15
mai 2020, la avizierul instituției sub numărul 12447/15.05.2020.
Din perspectiva celor de mai sus proiectul de hotărâre alăturat poate fi supus dezbaterii și
aprobării plenului Consiliului Județean Mureș.

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
SERVICIUL JURIDIC
Nr. 13993/22.05.2020

RAPORT
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu
Referatul de aprobare nr. 13358 din 22.05.2020 și în considerarea celor reținute în Raportul
de specialitate al Direcției economice,
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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 legislației primare și secundare în aplicarea căreia este elaborat proiectul,
corespondența cu normele de competență incidente activității autorității deliberative și
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, ale 39
alin.(3), ale 82 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare, precum și ale art.88, art.173 alin.(1), lit.”b” coroborate cu 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”.
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 rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020,
având în vedere solicitarea formulată de Spitalul Clinic Județean Mureș, de Spitalul Municipal
”Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională
Mureș, de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, de Regia
Autonomă ”Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș și de Direcția Tehnică.
De asemenea, se impune rectificarea bugetului având în vedere Hotărârea Consiliului Județean
Mureș nr.78/2020 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate
privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean
"Modernizarea aeroportului și includerea obiectivelor din Master - Planul General de
Transport"care conține obiectivele: Extindere pistă decolare-aterizare, Extindere platformă de
parcare aeronave și Extindere Terminal de pasageri, sens în care se propune cuprinderea sumei
de 263.000 lei, reprezentând valoarea totală a despăgubirilor.
În ceea ce privește normele de competență precizăm că potrivit prevederilor art.173 alin.(1)
lit.„b” din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul județean
exercită atribuții specifice privind dezvoltarea economico-socială a judeţului, iar potrivit
prevederilor alin.(3), lit.”a” aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean,
bugetul propriu al judeţului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi
contul de încheiere a exerciţiului bugetar.
Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor art.
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 2020, poate fi supus dezbaterii și aprobării
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 Nemeș
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