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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

HOTĂRÂREA NR.98
din 24 iunie 2021
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2021
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr.16737/18.06.2021 al Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Serviciului buget nr.16780/18.06.2021, raportul Serviciului
juridic nr.16816/18.06.2021, precum şi avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.14 alin. (4), art. 19 alin. (2), art. 26 și art. 36 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.56/2021 privind aprobarea bugetului general
al Județului Mureș pentru anul 2021, 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 2021 la venituri în sumă de
862.756.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 925.268.000 lei, conform anexei nr. 1/b.”
2. Anexele nr.1/a, 2/a, 2/1/a, 2/2/a, 3/1, 3/7/a, 3/8, 3/9, 3/10, 3/33, 3/71/a, 3/74/a,
3/91, 4, 5/1, 5/2, 8, 10 și 11 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr.1/b, 2/b, 2/1/b,
2/2/b, 3/1/a, 3/7/b, 3/8/a, 3/9/a, 3/10/a, 3/33/a, 3/71/b, 3/74/b, 3/91/a, 4/a, 5/1/a,
5/2/a, 8/a, 10/a și 11/a.
3.După anexa nr.3/98 se introduc două anexe noi, nr.3/99 și nr.3/100.
4.Anexele nr. nr.1/b, 2/b, 2/1/b, 2/2/b, 3/1/a, 3/7/b, 3/8/a, 3/9/a, 3/10/a, 3/33/a,
3/71/b, 3/74/b, 3/91/a, 3/99, 3/100, 4/a, 5/1/a, 5/2/a, 8/b, 10/a și 11/a fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II. 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.

Contrasemnează
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

SECRETAR GENERAL
Paul Cosma
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PREȘEDINTE
Nr. 16737/18.06.2021

REFERAT DE APROBARE
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2021
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.166658/28.05.2021 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ne comunică
suma de 32.000 lei pentru realizarea activității de neutralizare a subproduselor de origine
animală care nu sunt destinate consumului uman pe anul 2021 conform cu prevederile pct.2
din HG nr.548/2021 pentru modificarea și completarea art.13 din HG nr.551/2018 pentru
aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr.24/2016 cu modificările
și completările ulterioare. Suma de 32.000 lei se cuprinde la venituri.
Prin adresele nr.15304/07.06.2021 și nr.15726/09.06.2021 Centrul Școlar de Educație
Incluzivă nr.1 și Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.2, solicită rectificarea bugetului în
cadrul volumului aprobat în sensul majorării cu 10.000 lei, respectiv cu 18.000 lei, a
sumelor cuprinse la art.20.13 Pregătire profesională, concomitent cu diminuarea celor
prevăzute la art.20.05 Obiecte de inventar și la art.20.01 Alte bunuri și servicii pentru
întreținere și funcționare.
Conform adresei nr.15976//11.06.2021, Spitalul Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Tîrnăveni
cere suplimentarea bugetului instituției cu suma de 11.000 lei, în urma suplimentării
veniturilor din contractele încheiate cu DSP pentru sumele alocate de la bugetul de stat programe de sănătate. Cheltuielile se majorează cu aceeași sumă, făcându-se modificări
între unele articole bugetare.
Prin adresa nr.15651/09.06.2021 Spitalul Județean Mureș a solicitat rectificarea bugetului
instituției în urma suplimentării veniturilor din serviciile medicale din ambulatoriu de
specialitate, a celor din valorificarea unor bunuri, din contractele încheiate cu DSP pentru
sumele alocate de la bugetul de stat - programe de sănătate, însumând 590.000 lei. Suma
de 580.000 lei se repartizează pe cheltuieli materiale și investiții, iar cu diferența de 10.000
lei se reduce deficitul.
Prin adresa nr.16429/16.06.2021 Centrul Militar Județean Mureș solicită achiziția unor
licențe pentru sisteme de operare care să fie compatibile cu softurile ce urmează să fie
instalate privind primirea, stocarea și transmiterea datelor cu caracter secret, secret de
serviciu și lucrul în rețea.
De asemenea se impune constituirea fondului de rezervă bugetară în volum de 23.000 lei,
conform cu art. 36 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare.
Totodată trebuie făcută o regularizare privind sumele cuprinse la Programul pentru școli al
României în sensul cuprinderii sumei de 9.402.000 lei prevăzute pentru anul 2021 la
capitolul 65.02"Învăţământ", subcapitol 65.02.50 "Alte cheltuieli în domeniul
învăţământului", și diminuarea cu suma de 6.402.000 lei a sumelor prevăzute la subcapitolul
65.02.03 "Învățământ preșcolar și primar", în conformitate cu clasificația bugetară
actualizată.
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Prin nota internă nr.16103/14.06.2021 Direcția Tehnică a solicitat schimbarea denumirii
serviciilor de proiectare cuprinse la pozițiile 2.2 și 2.3 de la Capitolul D din Anexa nr.10
Lucrări la drumuri județene.
Se mai impun unele modificări între articole la cheltuieli materiale la capitolele 60 Apărare
(Centrul Militar Județean), 67 Cultură, recreere și religie (Administrare Complex
Transilvania Motor Ring), 84 Transporturi (Drumuri și poduri), 87 Alte acțiuni economice
(Structura teritoriala pentru probleme speciale Mureș) pentru încadrarea sumelor prevăzute
la RCA și CASCO.
Prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania”
Tîrgu Mureș nr.27/07.06.2021 a fost aprobată rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al Regiei pe anul 2021. Conform acesteia se modifică lista de investiții conform anexei
nr.8b.
Modificările amintite se regăsesc în anexele . nr.1/b, 2/b, 2/1/b, 2/2/b, 3/1/a, 3/7/b,
3/8/a, 3/9/a, 3/10/a, 3/33/a, 3/71/b, 3/74/b, 3/91/a, 3/99, 3/100, 4/a, 5/1/a, 5/2/a,
8/b, 10/a și 11/a.
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 2021 a fost depus pentru consultarea publicului în data de 14
iunie 2021, la avizierul instituției sub numărul 16084.
Față de cele de mai sus, supunem dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre alăturat.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 16780/18.06.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2021
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.166658/28.05.2021 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ne comunică
sumele aprobate în vederea realizării activității de neutralizare a subproduselor de origine
animală care nu sunt destinate consumului uman pe anul 2021 conform cu prevederile pct.2
din HG nr.548/2021 pentru modificarea și completarea art.13 din HG nr.551/2018 pentru
aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr.24/2016 cu modificările
și completările ulterioare. Suma de 32.000 lei se cuprinde la venituri.
Prin adresa nr.15304/07.06.2021 Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.1 solicită
rectificarea bugetului în cadrul volumului aprobat în sensul majorării cu 10.000 lei a
sumelor cuprinse la art.20.13 Pregătire profesională, concomitent cu diminuarea celor
prevăzute la art.20.05 Obiecte de inventar.
Prin adresa nr.15726/09.06.2021 Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.2 solicită
rectificarea bugetului în cadrul volumului aprobat în sensul majorării cu 18.000 lei a
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sumelor cuprinse la art.20.13 Pregătire profesională, concomitent cu diminuarea celor
prevăzute la art.20.01 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare.
Conform adresei nr.15976//11.06.2021, Spitalul Municipal Dr. Gheorghe Marinescu
Târnăveni cere suplimentarea bugetului instituției cu suma de 11.000 lei, în urma
suplimentării veniturilor din contractele încheiate cu DSP din sumele alocate de la bugetul
de stat pentru programe de sănătate. Cheltuielile se majorează cu aceeași sumă, făcânduse modificări între unele articole bugetare.
Prin adresa nr.15651/09.06.2021 Spitalul Județean Mureș a solicitat rectificarea bugetului
instituției în urma suplimentării veniturilor din servicii medicale ambulatoriu de
specialitate, a celor din valorificarea unor bunuri, din contractele încheiate cu DSP din
sumele alocate de la bugetul de stat pentru programe de sănătate cu 590.000 lei. Suma de
580.000 lei se repartizează pe cheltuieli materiale și investiții, iar cu diferența de 10.000 lei
se reduce deficitul.
Prin adresa nr.16429/16.06.2021 Centrul Militar Județean Mureș solicită achiziția unor
licențe pentru sisteme de operare care să fie compatibile cu softurile ce urmează să fie
instalate privind primirea, stocarea și transmiterea datelor cu caracter secret, secret de
serviciu și lucrul în rețea.
Se constituie fondul de rezervă bugetară în volum de 23.000 lei conform cu art. 36 din
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare.
Se face o regularizare privind sumele cuprinse la Programul pentru școli al României în
sensul cuprinderii sumei de 9.402.000 lei prevăzute pentru anul 2021 la capitolul
65.02"Învăţământ", subcapitol 65.02.50 "Alte cheltuieli în domeniul învăţământului", și
diminuarea cu suma de 6.402.000 lei a sumelor prevăzute la subcapitolul 65.02.03
"Învățământ preșcolar și primar" în conformitate cu clasificația bugetară actualizată.
Prin nota internă nr.16103/14.06.2021 Direcția Tehnică a solicitat schimbarea denumirii
serviciilor de proiectare cuprinse la pozițiile 2.2 și 2.3 de la Capitolul D din Anexa nr.10
Lucrări la drumuri județene.
Se mai operează unele modificări între articole la cheltuieli materiale la capitolele 60
Apărare (Centrul Militar Județean), 67 Cultură, recreere și religie (Administrare Complex
Transilvania Motor Ring), 84 Transporturi (Drumuri și poduri), 87 Alte acțiuni economice
(Structura teritoriala pentru probleme speciale Mureș) pentru încadrarea sumelor prevăzute
la RCA și CASCO.
Prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania”
Tîrgu Mureș nr.27/07.06.2021 a fost aprobată rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al regiei pe anul 2021. Conform acesteia se modifică lista de investiții conform anexei
nr.8b.
Modificările amintite se regăsesc în anexele . nr.1/b, 2/b, 2/1/b, 2/2/b, 3/1/a, 3/7/b,
3/8/a, 3/9/a, 3/10/a, 3/33/a, 3/71/b, 3/74/b, 3/91/a, 3/99, 3/100, 4/a, 5/1/a, 5/2/a,
8/b, 10/a și 11/a.
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 2021 a fost depus pentru consultarea publicului în data de 14
iunie 2021, la avizierul instituției sub numărul 16084.
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
Nr.16816/18.06.2021

RAPORT
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2021
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu
Referatul de aprobare nr. 16737 din 18.06.2021 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:
În adoptarea actului administrativ sunt incidente prevederile art. 14 alin.(4), ale 19 alin.(2),
ale art.26, ale art.36, ale art.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 2021, având în vedere adresa nr.166658/28.05.2021 a Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, prin care ne comunică sumele aprobate în vederea realizării activității
de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
pe anul 2021 conform cu prevederile pct.2 din HG nr.548/2021 pentru modificarea și
completarea art.13 din HG nr.551/2018 pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a prevederilor OG nr.24/2016 cu modificările și completările ulterioare, precum și
solicitările Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr.1, Centrului Școlar de Educație
Incluzivă nr.2, Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, Spitalului Clinic
Județean Mureș, Centrului Militar Județean Mureș și a Direcției Tehnice.
Potrivit prevederilor art.36 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,
cu modificările și completările ulterioare „în bugetele locale se înscrie fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia consiliului local, judeţean şi a Consiliului General al Municipiului
Bucureşti, precum şi a sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în cotă de până la 5%
din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizează la propunerea ordonatorilor principali de
credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor respective, pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor
unor calamităţi naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi
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administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor
acestor unităţi ori din iniţiativă proprie”. Astfel prin rectificarea bugetară se propunerea
constituirea fondului de rezervă bugetară în volum de 23.000 lei.
Rectificarea se impune având în vedere și sumele cuprinse la Programul pentru școli al
României în sensul cuprinderii sumei de 9.402.000 lei prevăzute pentru anul 2021 la
capitolul 65.02”Învăţământ”, subcapitol 65.02.50 „Alte cheltuieli în domeniul
învăţământului”, și diminuarea cu suma de 6.402.000 lei a sumelor prevăzute la
subcapitolul 65.02.03 „Învățământ preșcolar și primar” în conformitate cu clasificația
bugetară actualizată.
De asemenea, se propune rectificarea bugetară având în vedere Hotărârea Consiliului de
Administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș nr.27/07.06.2021
prin care fost aprobată rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al regiei pe anul 2021.
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.
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.
ȘEF SERVICIU
Farkas Adriana
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

HOTĂRÂREA NR.99
din 24 iunie 2021
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.57/2021 privind aprobarea
ajutorului de stat de exploatare, a sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice
aeronautice, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A „ Aeroportul Transilvania
Târgu Mureș”, pe anul 2021, cu modificările ulterioare
Consiliul Județean Mureș,
Văzând referatul de aprobare nr.16738/18.06.2021 al Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice - Compartiment Analiză și asistență
economică nr. 16787 din 18.06.2021, raportul Serviciului juridic nr. 16814 din 18.06.2021,
precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere documentația depusă de Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania Târgu
Mureș” cu adresa nr. 4162 din 08.06.2021, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.
15607 din 08.06.2021,
Ţinând cont de prevederile art.4 alin.(1) și cele ale art.10 alin.(2) lit.”f” 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. 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,
hotărăște:
Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 57 din 22 aprilie 2021, privind aprobarea
ajutorului de stat de exploatare, a sumelor pentru finanțarea activității neeconomice
aeronautice, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania
Târgu Mureș”, pe anul 2021, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La Art.1, alin.(1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Art.1.(1) Se aprobă ajutorul de stat de exploatare pentru R.A. “Aeroportul Transilvania
Târgu Mureș”, pe anul 2021, în cuantum de 4.728 mii lei, în vederea acoperirii
deficitului/pierderii înregistrate la activitatea de exploatare.
(2) Se aprobă sumele pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice (Serv.
stingere incendii - SSI, Securitate, Siguranță), pe anul 2021, în cuantum de 1.772 mii lei.”
2.Anexa nr.1/a - Bugetul de venituri și cheltuieli, se modifică și se înlocuiește cu Anexa
nr.1/b.
3.Anexa nr.2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari, prevăzuţi în bugetul de
venituri si prognoza pe perioada 2021, se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr.2/a.
4.Anexa de fundamentare nr.4/a - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, se
modifică și se înlocuiește cu Anexa nr.4/b.”
Art.II. Anexele nr.1/b, nr.2/a și 4/b fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.III. În conformitate cu prevederile Anexei nr.6, punctul I al Ordinului Ministrului
Finanţelor Publice nr. 3818/30.12.2019, pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş, al
R.A.“Aeroportul Transilvania Târgu Mureş” şi în Monitorul Oficial al Judeţului Mureş, se
publică doar Anexa nr. 1/b „Bugetul de venituri şi cheltuieli”, coloana propuneri
rectificare/rectificat an curent (2021).
Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică Direcției economice din aparatul de specialitate al
Consiliului Județean Mureș și Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, care
va răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma

PREȘEDINTE
Nr.16738/18.06.2021

REFERAT DE APROBARE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.57/2021 privind aprobarea
ajutorului de stat de exploatare, a sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice
aeronautice, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A „ Aeroportul Transilvania
Târgu Mureș”, pe anul 2021, cu modificările ulterioare
R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” a depus prin adresa nr.4162/08.06.2021,
înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.15607/08.06.2021, documentația de
solicitare a modificării prevederilor Hotărârii nr.57/2021 privind aprobarea ajutorului de
stat de exploatare, a sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice,
precum și a bugetului de venituri cheltuieli, al R.A „ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”,
pe anul 2021, cu modificările ulterioare.
Conform Notei de fundamentare și a anexelor la bugetul de venituri și cheltuieli prezentate,
rectificările solicitate constau în:
a) Modificări privind activitatea de funcţionare,
- modificarea structurii sumelor alocate de la buget, pentru finanţarea activităţii de
exploatare, în cadrul volumului aprobat prin HCJ nr.57/22.04.2021, cu modificările
ulterioare, respectiv creşterea cu 510 mii lei a ajutorului de exploatare, de la 4.218 mii lei
la 4.728 mii lei şi diminuarea cu 510 mii lei a compensaţiei pentru finanţarea activităţilor
neeconomice de la 2.282 mii lei la 1.772 mii lei.
- modificarea structurii cheltuielilor de exploatare, în cadrul volumului aprobat prin HCJ
nr.57/22.04.2021, cu modificările ulterioare, conform anexelor nr. 1/b şi nr. 2/b la
prezentul proiect de hotărâre.
b) Modificări privind activitatea de investiţii,
- creşterea cheltuielilor de investiţii cu 153 mii lei, de la 10.446 mii lei la 10.599 mii lei,
creştere care va fi suportată integral din sursele proprii ale Regiei.
- modificarea structurii surselor de finanţare a investiţiilor, respectiv creşterea surselor
proprii de finanţare de la 80 mii lei la 233 mii lei şi menţinerea surselor de finanţare a
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investiţiilor din alocaţii de la buget la nivelul de 10.366 mii lei, aprobate prin HCJ
nr.57/22.04.2021, modificată prin HCJ nr.77/27.05.2021.
Sursele de finanţare a investiţiilor şi cheltuielile de investiţii ale R.A. ”Aeroportul
Transilvania Târgu Mureş” sunt prezentate în anexa nr.4/b la Bugetul de venituri şi
cheltuieli, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.27/07.06.2021.
Având în vedere cele de mai sus, supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.57/2021 privind aprobarea
ajutorului de stat de exploatare, a sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice
aeronautice, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania
Târgu Mureș”, pe anul 2021, cu modificările ulterioare.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 16787/18.06.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.57/2021 privind aprobarea
ajutorului de stat de exploatare, a sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice
aeronautice, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A „ Aeroportul Transilvania
Târgu Mureș”, pe anul 2021

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.57/22.04.2021.
În cadrul bugetului de venituri și cheltuieli, la activitatea de investiții au fost aprobate
surse totale de finanțare în valoare de 11.962 mii lei, din care, 11.882 mii lei, alocații de la
bugetul județului.
Unul dintre obiectivele de investiții prevăzute a fi realizate de regie în acest an cu surse
bugetare, este obiectivul cu titlul „PT și execuție reparație gard perimetral”, nominalizat în
Anexa de fundamentare nr.4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare” cu
suma de 1.516 mii lei.
Pe de altă parte, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.75/22.04.2021 s-a aprobat
documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai investiției „Construire,
reabilitare, modernizare gard perimetral pista R.A ”Aeroport Transilvania Târgu Mureș”, la
valoarea de 1.515.683,78 lei, pe baza Scenariului I, propus de firma proiectantă.
Direcția Tehnică prin Nota Internă nr.13230/20.05.2021 sesizează Direcția Economică asupra
faptului că, prin hotărârea de mai sus, s-a stabilit ca titular și beneficiar al investiției
Județul Mureș și prin urmare, solicită cuprinderea sumelor de finanțare a investiției în
bugetul autorității publice.
De altfel, obiectivul face parte din domeniul public al județului Mureș.
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Având în vedere că fondurile necesare elaborării proiectului tehnic și execuției lucrărilor au
fost alocate R.A „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, se impune atât rectificarea
bugetului Consiliului Județean Mureș, cât și al Regiei prin scoaterea obiectivului din lista de
investiții – Anexa de fundamentare nr.4 la Bugetul de venituri și cheltuieli. Modificarea este
solicitată și de Regie, în cadrul documentației de rectificare a bugetului de venituri și
cheltuieli, înaintată cu adresa nr.3488/21.05.2021, înregistrată la Consiliul Județean Mureș
sub nr.13.529/21.05.2021.
Modificarea afectează atât Anexa nr.4 – „Programul de investiții, dotări și sursele de
finanțare” cât și Anexa nr.1- „Bugetul activității generale„ unde se prevăd sursele de
finanțare totale și sursele bugetare ale activității de investiții.
Astfel, sursele totale de finanțare a investițiilor Regiei se diminuează cu suma de 1516 mii
lei, de la 11.962 mii lei la 10.446 mii lei, iar sursele bugetare de la 11.882 mii lei la suma de
10.366 mii lei.
Pe de altă parte, în cadrul volumului rămas, Regia propune includerea pe lista de investiții
a obiectivului „ Actualizare SF hangar avioane cat.A cu anexe. Platforma și cale de rulare cu
instalații aferente, inclusiv platforma pentru utilaje de handling.” Conform Notei de
fundamentare a Regiei, actualizarea reprezintă aducerea la o maturitate a documentației
realizate în anul 2019, astfel încât proiectul să poată fi implementat. În acest sens,
urmează a se realiza reactualizarea expertizelor tehnice, actualizarea devizului general în
conformitate cu OG nr.114/2018, reactualizarea expertizei topografice și a raportului de
evaluare, actualizarea coridorului de expropriere, obținerea noilor avize pentru
amplasamentul actualizat, precum și o documentație de expropriere pentru cauză de
utilitate publică. Totodată, pentru a facilita crearea unui centru operațional medical tip
SMURD la Aeroportul Transilvania Târgu Mureș și deservirea aeronavelor acestuia în orice
condiții de vizibilitate, se impune reactualizarea studiului și prin amenajarea unei
platforme pentru elicoptere, cu instalații aferente. Suma necesară estimată este de 85 mii
lei, Aeroportul propunând ca sursă de finanțare, economiile realizate la obiectivul
“Execuție extindere pistă decolare-aterizare” , unde este prevăzută diminuarea valorii cu
suma de 85 mii lei (de la 4.276 mii lei la 4.191 mii lei). Modificările efectuate se regăsesc
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 spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Mureș nr.57/2021 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare, a
sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautic, precum și a bugetului de
venituri și cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Marginean
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DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr. 16814 /21.05 .2021

RAPORT
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.57/2021 privind aprobarea
ajutorului de stat de exploatare, a sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice
aeronautice, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania
Târgu Mureș”, pe anul 2021, cu modificările ulterioare

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu
Referatul de aprobare nr. 16738 din 18.06.2021 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 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 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.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.57/2021, astfel cum a fost modifică prin
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.77/27.05.2021, s-a aprobat ajutorul de stat de
exploatare, a sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice, precum și a
bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. ”Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul
2021.
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;
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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.
Din raportul de specialitate întocmit de către Direcția economică reiese faptul că,
rectificarea de buget solicitată vizează modificări privind activitatea de funcționare,
respectiv creșterea cu 510 mii lei a ajutorului de exploatare și diminuarea cu aceeași sumă
a compensației pentru finanțarea activităților neeconomice, precum și modificarea
activității de investiții, în sensul creșterii acestor cheltuieli cu 153 mii lei, creștere ce va fi
suportată integral din sursele proprii ale Regiei.
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.57/2021 privind aprobarea ajutorului de stat de
exploatare, a sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice, precum și a
bugetului de venituri și cheltuieli al R.A „ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul
2021, cu modificările ulterioare, 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.
ȘEF SERVICIU
Farkas Adriana
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