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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 

 

                               
HOTĂRÂREA NR.155 

 din 21 octombrie 2021 
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2021  

 
 
Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare  nr.28401/15.10.2021 al Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, raportul de specialitate al Serviciului buget nr.28509/15.10.2021, raportul Serviciului 
juridic nr.28554/15.10.2021, precum şi avizul comisiei de specialitate,  

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1088/2021 privind alocarea unei 
sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat 
pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr.1093/2021 privind repartizarea sumelor 
corespunzătoare cotei prevăzută la art. 6 alin.(1) lit.e) din Legea bugetului de stat pe anul 
2021 nr.15/2021, cu modificările și completările ulterioare, pentru finanțarea instituțiilor 
publice de spectacole din subordinea autorităților administraţiei publice locale ale 
unităților administrativ-teritoriale din judeţe, respectiv teatre, opere şi filarmonici, 

Având în vedere prevederile art.14 alin.(4), art.19 alin.(2) și ale 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. ”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: 

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 
940.932.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 1.003.444.000 lei, conform anexei nr. 1/f.” 

1.Anexele nr.1/e, 2/e, 2/1/e, 2/2/e, 3/1/b, 3/3, 3/4/a, 3/5, 3/7/b, 3/10/a, 3/13/a, 
3/14/a, 3/16, 3/17/a, 3/18/b, 3/19/a, 3/20/a, 3/21/a, 3/22, 3/23, 3/33/b, 3/36/c, 
3/37/c, 3/38/c, 3/39/c, 3/40/a, 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/c, 3/53/c, 3/54/c, 3/55/c, 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, 3/74/d, 3/82, 3/84, 3/91/b, 3/93/a, 
3/150, 3/158, 4/d, 4/1, 4/2/a, 4/3/a, 4/4/b, 4/5/a, 4/6/b, 4/7/d, 4/8/a, 4/9, 5/1/c, 
5/2/c, 8/e, 9/b, 10/d și 11/d se modifică și se înlocuiesc cu anexele  nr.1/f, 2/f, 2/1/f, 
2/2/f, 3/1/c, 3/3/a, 3/4/b, 3/5/a, 3/7/c, 3/10/b, 3/13/b, 3/14/b, 3/16/a, 3/17/b, 
3/18/c, 3/19/b, 3/20/b, 3/21/b, 3/22/a, 3/23/a, 3/33/c, 3/36/d, 3/37/d, 3/38/d, 
3/39/d, 3/40/b, 3/41/d, 3/42/d, 3/43/d, 3/44/d, 3/45/d, 3/46/d, 3/47/d, 3/48/d, 
3/49/d, 3/50/d, 3/51/d, 3/52/d, 3/53/d, 3/54/d, 3/55/d, 3/56/d, 3/57/d, 3/58/d, 
3/59/d, 3/60/d, 3/61/d, 3/62/d, 3/63/d, 3/64/d, 3/74/e, 3/82/a, 3/84/a, 3/91/c, 
3/93/b, 3/150/a, 3/158/a, 4/e, 4/1/a, 4/2/b, 4/3/b, 4/4/c, 4/5/b, 4/6/c, 4/7/d, 4/8/b, 
4/9/a, 5/1/d, 5/2/d, 8/f, 9/c, 10/e și 11/e. 

2.După anexa 3/161 se introduc 2 anexe noi, nr.3/162 și nr.3/163. 

https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/10/pct1_anexa1.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa2_hot155_2021.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa2_hot155_2021.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa3_hot155_2021.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa3_hot155_2021.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa3_hot155_2021.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa3_hot155_2021.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa3_hot155_2021.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa3_hot155_2021.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa4_hot155_2021.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa4_hot155_2021.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa5_hot155_2021.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa8f_hot155_2021.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa9c_hot155_2021.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa10e_hot155_2021.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa11e_hot155_2021.xls
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3.Anexele nr.1/f, 2/f, 2/1/f, 2/2/f, 3/1/c, 3/3/a, 3/4/b, 3/5/a, 3/7/c, 3/10/b, 3/13/b, 
3/14/b, 3/16/a, 3/17/b, 3/18/c, 3/19/b, 3/20/b, 3/21/b, 3/22/a, 3/23/a, 3/33/c, 
3/36/d, 3/37/d, 3/38/d, 3/39/d, 3/40/b, 3/41/d, 3/42/d, 3/43/d, 3/44/d, 3/45/d, 
3/46/d, 3/47/d, 3/48/d, 3/49/d, 3/50/d, 3/51/d, 3/52/d, 3/53/d, 3/54/d, 3/55/d, 
3/56/d, 3/57/d, 3/58/d, 3/59/d, 3/60/d, 3/61/d, 3/62/d, 3/63/d, 3/64/d, 3/74/e, 
3/82/a, 3/84/a, 3/91/c, 3/93/b, 3/150/a, 3/158/a, 3/162, 3/163, 4/e, 4/1/a, 4/2/b, 
4/3/b, 4/4/c, 4/5/b, 4/6/c, 4/7/d, 4/8/b, 4/9/a, 5/1/d, 5/2/d, 8/f, 9/c, 10/e și 11/e 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. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

Contrasemnează 

SECRETAR GENERAL 

Paul Cosma 

 

 

 

 

PREȘEDINTE 
Nr. 28401/15.10.2021     

 

REFERAT DE APROBARE 
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2021  

 

Prin HG.nr. 1088/2021, privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități 
administrativ-teritoriale, s-a alocat Județului Mureș suma de 8.415.000 lei, sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021. 

Prin HG.nr. 1093/2021 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzută la art. 
6 alin.(1) lit.e) din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea 
autorităților administraţiei publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din judeţe, 
respectiv teatre, opere şi filarmonici, Județului Mureș i-au fost repartizate în total 
5.739.000 lei. 

Sumele de mai sus, la care se adaugă unele economii realizate la Programul de lucrări la 
drumuri județene și Programul de investiții, se alocă conform destinațiilor stabilite de 
actele normative mai sus amintite, precum și pentru finanţarea cheltuielilor necesare 
asigurării activităţii următoarelor instituții, astfel: 

 700.000 lei pentru Serviciul De Pază a Obiectivelor de Interes Județean,  

 80.000 lei pentru Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo, 

 102.000 lei pentru Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Mureş, 

 1.410.000 lei pentru Ansamblul Artistic Profesionist Mureșul, 
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 4.139.000 lei pentru Filarmonica de Stat Târgu Mureș,  

 1.600.000 lei pentru Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel, 

 20.000 lei pentru Revista Vatra,  

 20.000 lei pentru Revista Látó,  

 850.000 lei pentru Muzeul Județean, 

 330.000 lei pentru Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică 
Mureș, 

 10.590.000 lei pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Mureș. 

Prin adresa 27121/01.10.2021 Spitalul Județean Mureș a solicitat rectificarea bugetului 
instituției în urma suplimentării veniturilor din contractele încheiate cu DSP din sumele 
alocate de la bugetul de stat pentru programe de sănătate, cu 1.287.000 lei. Această sumă 
se repartizează pe cheltuieli cu bunuri și servicii. 

Prin adresa nr.27977/12.10.2021 Spitalul Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Tîrnăveni a 
solicitat majorarea bugetului instituției cu 516.000 lei în urma suplimentării veniturilor din 
subvenții din bugetul FNUASS și din bugetul local. Această sumă se repartizează pentru 
cheltuieli cu bunuri și servicii și cheltuieli de capital. 

Prin adresa nr.27803/08.10.2021 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.2 a solicitat o 
reașezare a sumelor între unele articole bugetare în cadrul sumelor aprobate. 

Prin adresa nr.27868/11.10.2021 Biblioteca Județeană  a solicitat o reașezare a sumelor 
între unele articole bugetare în cadrul sumelor aprobate. 

Prin notele interne nr.28012/12.10.2021 și nr.28103/13.10.2021, Direcția tehnică din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș   propune modificări în Programul 
de investiții, Programul de reparații și Programul de drumuri, conform Anexelor nr.8f, 9c și 
10.e. 

Modificările amintite se regăsesc în anexele  nr.1/f, 2/f, 2/1/f, 2/2/f, 3/1/c, 3/3/a, 3/4/b, 
3/5/a, 3/7/c, 3/10/b, 3/13/b, 3/14/b, 3/16/a, 3/17/b, 3/18/c, 3/19/b, 3/20/b, 3/21/b, 
3/22/a, 3/23/a, 3/33/c, 3/36/d, 3/37/d, 3/38/d, 3/39/d, 3/40/b, 3/41/d, 3/42/d, 
3/43/d, 3/44/d, 3/45/d, 3/46/d, 3/47/d, 3/48/d, 3/49/d, 3/50/d, 3/51/d, 3/52/d, 
3/53/d, 3/54/d, 3/55/d, 3/56/d, 3/57/d, 3/58/d, 3/59/d, 3/60/d, 3/61/d, 3/62/d, 
3/63/d, 3/64/d, 3/74/e, 3/82/a, 3/84/a, 3/91/c, 3/93/b, 3/150/a, 3/158/a, 3/162, 
3/163, 4/e, 4/1/a, 4/2/b, 4/3/b, 4/4/c, 4/5/b, 4/6/c, 4/7/d, 4/8/b, 4/9/a, 5/1/d, 5/2/d, 
8/f, 9/c, 10/e și 11/e. 

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 12 
octombrie 2021, la avizierul instituției sub numărul 28046. 

Față de cele de mai sus, supunem dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre alăturat. 

 
 

PREŞEDINTE 
Péter Ferenc 
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DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr. 28509/15.10.2021 

 

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 HG.nr. 1088/2021, privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități 
administrativ-teritoriale, s-a alocat Județului Mureș suma de 8.415.000 lei, sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021. 

Prin HG.nr. 1093/2021 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzută la art. 
6 alin.(1) lit.e) din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea 
autorităților administraţiei publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din judeţe, 
respectiv teatre, opere şi filarmonici, Județului Mureș i-au fost repartizate în total 
5.739.000 lei. 

Sumele de mai sus, la care se adaugă unele economii realizate la Programul de lucrări la 
drumuri județene și Programul de investiții, se alocă conform destinațiilor stabilite de 
actele normative mai sus amintite, precum și pentru finanţarea cheltuielilor necesare 
asigurării activităţii următoarelor instituții, astfel: 

 700.000 lei pentru Serviciul De Pază a Obiectivelor de Interes Județean, conform 
adresei nr.27837/11.10.2021,  

 80.000 lei pentru Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo, conform adresei 
nr.27895/11.10.2021, 

 102.000 lei pentru Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Mureş, conform 
adresei nr.27969/12.10.2021, 

 1.410.000 lei pentru Ansamblul Artistic Profesionist Mureșul, conform adresei nr 
27980/12.10.2021, 

 4.139.000 lei pentru Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș, conform adresei nr 
28030/12.10.2021 

 1.600.000 lei pentru Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel, conform adresei 
nr.27851/11.10.2021, 

 20.000 lei pentru Revista Vatra, conform adresei nr.27812/11.10.2021, 

 20.000 lei pentru Revista Látó, conform adresei nr.27827/11.10.2021, 

 850.000 lei pentru Muzeul Județean, conform adresei nr.27852/11.10.2021, 

 330.000 lei pentru Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică 
Mureș, conform adresei nr.27959/12.10.2021, 

 10.590.000 lei pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Mureș, conform adreselor nr.28054 și nr.28055/12.10.2021. 

Prin adresa 27121/01.10.2021 Spitalul Județean Mureș a solicitat rectificarea bugetului 
instituției în urma suplimentării veniturilor din contractele încheiate cu DSP din sumele 
alocate de la bugetul de stat pentru programe de sănătate, cu 1.287.000 lei. Această sumă 
se repartizează pe cheltuieli cu bunuri și servicii. 
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Prin adresa nr.27977/12.10.2021 Spitalul Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Tîrnăveni a 
solicitat majorarea bugetului instituției cu 516.000 lei în urma suplimentării veniturilor din 
subvenții din bugetul FNUASS și din bugetul local. Această sumă se repartizează pentru 
cheltuieli cu bunuri și servicii și cheltuieli de capital. 

Prin adresa nr.27803/08.10.2021 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.2 a solicitat o 
reașezare a sumelor între unele articole bugetare în cadrul sumelor aprobate. 

Prin adresa nr.27868/11.10.2021 Biblioteca Județeană  a solicitat o reașezare a sumelor 
între unele articole bugetare în cadrul sumelor aprobate. 

Prin notele interne nr.28012/12.10.2021 și nr.28103/13.10.2021, Direcția Tehnică propune 
modificări în Programul de investiții, Programul de reparații și Programul de drumuri, 
conform Anexelor nr.8f, 9c și 10.e. 

Modificările amintite se regăsesc în anexele  nr.1/f, 2/f, 2/1/f, 2/2/f, 3/1/c, 3/3/a, 3/4/b, 
3/5/a, 3/7/c, 3/10/b, 3/13/b, 3/14/b, 3/16/a, 3/17/b, 3/18/c, 3/19/b, 3/20/b, 3/21/b, 
3/22/a, 3/23/a, 3/33/c, 3/36/d, 3/37/d, 3/38/d, 3/39/d, 3/40/b, 3/41/d, 3/42/d, 
3/43/d, 3/44/d, 3/45/d, 3/46/d, 3/47/d, 3/48/d, 3/49/d, 3/50/d, 3/51/d, 3/52/d, 
3/53/d, 3/54/d, 3/55/d, 3/56/d, 3/57/d, 3/58/d, 3/59/d, 3/60/d, 3/61/d, 3/62/d, 
3/63/d, 3/64/d, 3/74/e, 3/82/a, 3/84/a, 3/91/c, 3/93/b, 3/150/a, 3/158/a, 3/162, 
3/163, 4/e, 4/1/a, 4/2/b, 4/3/b, 4/4/c, 4/5/b, 4/6/c, 4/7/d, 4/8/b, 4/9/a, 5/1/d, 5/2/d, 
8/f, 9/c, 10/e și 11/e. 

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 12 
octombrie 2021, la avizierul instituției sub numărul 28046. 

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         VĂZUT 
Nr.28554/15.10.2021               DIRECTOR EXECUTIV 

                                             Genica Nemeș 
 

 

 

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. 28401 din 15.10.2021 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 
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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, ale H.G. nr.1088/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru 
unele unităţi administrativ-teritoriale, ale H.G. nr.1093/2021 privind repartizarea sumelor 
corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 
2021 nr. 15/2021, pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea 
autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţe, 
respectiv teatre, opere şi filarmonici, 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 prevederile H.G. nr.1088/2021 privind alocarea unei 
sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat 
pe anul 2021, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale prin care s-a alocat Județului 
Mureș suma de 8.415.000 lei, sumă defalcată din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021. 

De asemenea, s-au avut în vedere prevederile H.G. nr.1093/2021 privind repartizarea 
sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de 
stat pe anul 2021 nr. 15/2021, pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din 
subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale 
din judeţe, respectiv teatre, opere şi filarmonici, prin care a fost alocată Județului Mureș 
suma de 5.739.000 lei. Potrivit art.3 din acest act normativ sumele repartizate se cuprind în 
bugetele locale prin rectificare bugetară locală. 

Sumele alocate Județului Mureș prin cele două acte normative anterior menționate, 
urmează să fie repartizate  conform destinațiilor stabilite prin acestea. 

Rectificarea se impune având în vedere și solicitările formulate de Spitalul Clinic Județean 
Mureș, de Spitalul Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Târnăveni, de Centrul Școlar pentru 
Educație Incluzivă nr.2, de Biblioteca Județeană Mureș  și de Direcția tehnică din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș. 

Proiectul de hotărâre analizat a fost supus procedurii reglementate prin art.39 alin.(3) din 
Legea nr.273/2006, prin raportare la prevederile art.19 alin.(2) din lege, 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 
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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, la întocmirea proiectului de hotărâre s–au avut în vedere prevederile 
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 2021, 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 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 

ȘEF SERVICIU 

Adriana Farkas 
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
 

 
HOTĂRÂREA NR.156 

din 21 octombrie 2021 

pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului general consolidat al 
Județului Mureș la 30 septembrie 2021 

 

 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.28403/15.10.2021 al Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice nr.28531/15.10.2021, raportul 
Serviciului juridic nr.28544/15.10.2021, precum şi avizul comisiei 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 2021, conform anexelor nr.1, nr.1/1, nr.1/2 și nr.1/3 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE                                                                                           Contrasemnează                                                            
Péter Ferenc                                                                                      SECRETAR GENERAL 
                                                                                                                                                       Paul Cosma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa_hot156_2021.xls
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PREȘEDINTE 
Nr.28406/15.10.2021 

 

             REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului 
general consolidat al Județului Mureș la 30 septembrie 2021 

 

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. 

Astfel, bugetul general consolidat al Județului Mureș pe primele trei trimestre ale anului 
2021 a fost elaborat, aprobat și executat în concordanță cu prevederile Legii nr.273/2006 
privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, ale Legii nr.15/2021 privind 
aprobarea bugetului de stat pe anul 2021 și a celorlalte acte normative care privesc 
domeniul bugetar.  

Execuţia bugetară la 30 septembrie 2021, 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



    11/26 

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ  
Nr. 28530/15.10.2021 

 

RAPORT 

privind execuția bugetului general consolidat al Județului Mureș la 30 septembrie 
2021 

 

Bugetul general consolidat al județului Mureș pe primele trei trimestre ale anului 
2021, elaborat, aprobat și executat în concordanță cu prevederile Legii nr.273/2006 
privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, ale Legii nr.15/2021 
privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2021 și a celorlalte acte normative care 
privesc domeniul bugetar, este prezentat în Anexa nr.1 la prezenta, pe secțiunile de 
funcționare și dezvoltare. Astfel, veniturile bugetului general consolidat au fost 
aprobate la nivelul de 925.035.000 lei pentru anul 2021 și 772.997.000 lei pentru 
primele trei trimestre, fiind realizate în proporție de 88,45%. De asemenea, 
cheltuielile bugetului general consolidat au fost aprobate la nivelul de 987.547.000 
lei pentru anul 2021 și 793.809.000 lei pentru primele trei trimestre ale anului, fiind 
realizate în proporție de 71,40%. 

Bugetul general consolidat al Județului Mureș are în componență bugetul propriu al 
județului Mureș, prezentat în anexa nr.1/1, bugetul instituțiilor subordonate 
finanțate integral sau parțial din venituri proprii, prezentat în anexa nr.1/2 și 
bugetul proiectelor cu finanțare nerambursabilă, prezentat în anexa nr.1/3. 

 

I. Execuția bugetului propriu al Județului Mureș 

Astfel, ca și structură, veniturile bugetului propriu al Județului Mureș sunt formate 
într-o proporție de 72,82%  din venituri ale secțiunii de funcționare și 27,18% din 
venituri ale secțiunii de dezvoltare. 

-lei- 

Nr.

crt.
Denumirea Prevederi 2021

Prevederi 

trimestriale 

cumulate

Realizări 

efective la 

30.09.2021

% din total 

încasări

% 

(col.4/col.2)

0 1 2 3 4 5 6

Total venituri 454.443.000 334.302.000 315.565.465 100,00% 69,44%

1 Veniturile secţiunii de funcţionare 340.793.000 259.769.000 224.794.774 71,24% 65,96%

Sume din excedentul bugetului local 

utilizate pentru finanțarea cheltuielilor 

secțiunii de functionare 5.000.000 1,58%

2 Veniturile secţiunii de dezvoltare 113.650.000 74.533.000 35.770.691 11,34% 31,47%

3

Sume din excedentul bugetului local 

utilizate pentru finanțarea cheltuielilor 

secțiunii de dezvoltare 50.000.000 15,84%  
 
Veniturile bugetului județean au fost aprobate la un nivel de 454.443.000 lei pentru 
anul 2021, din care 334.302.000 lei pentru primele trei trimestre. Veniturile 
secțiunii de funcționare au fost încasate la nivelul de 224.794.774 lei, reprezentând 
65,96% din prevederile anuale, iar veniturile secțiunii de dezvoltare la nivelul de 
35.770.691 lei, reprezentând 31,47% din prevederile anuale. Pentru susținerea 
cheltuielilor bugetului județean au fost accesate sume din excedentul cumulat al 
anilor precedenți astfel: pentru finanțarea secțiunii de funcționare 5.000.000 lei iar 
pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare 50.000.000 lei.  
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Creditele bugetare aprobate au fost utilizate pentru finanțarea activităților, 
acțiunilor și programelor aflate în competența Consiliului Județean Mureș, 
gestionate direct sau prin instituțiile subordonate și anume: asigurări și asistență 
socială (D.G.A.S.P.C.), învăţământ special, acţiuni privind învăţământul preşcolar şi 
primar (produse lactate şi de panificaţie), acţiuni culturale (prin instituţiile de 
cultură subordonate), culte religioase şi structuri asociative, întreţinerea şi 
repararea drumurilor şi podurilor judeţene, alocarea unei compensaţii pentru 
asigurarea serviciului de interes economic general încredinţat R.A. Aeroport 
TRANSILVANIA în baza HCJ nr.107/2011, cu modificările și completările ulterioare, 
Centrul Militar Judeţean, finanţarea obiectivelor de investiţii, precum şi finanţarea 
activităţilor autorităţii publice judeţene. 
 
Sinteza cheltuielilor pe activităţi, ponderea lor în total cheltuieli potrivit 
clasificaţiei bugetare și gradul de realizare se prezintă astfel: 

Nr.

crt.
Denumirea Prevederi 2021

Prevederi 

trimestriale 

cumulate

Realizări 

efective la 

30.09.2021

% din total 

încasări
% (col.4/col.3)

0 1 2 3 4 5 6

Total cheltuieli, din care: 516.943.000 405.102.000 275.021.500 100,00% 67,89%

Total cheltuieli ale secțiunii de 

funcționare, din care: 340.793.000 259.769.000 207.611.225 100,00% 79,92%

1 Autorităţi publice 30.450.000 24.207.000 18.390.196 8,86% 75,97%

2 Alte servicii publice generale 10.645.000 8.672.000 8.444.461 4,07% 97,38%

3

Dobânzi aferente datoriei publice 

externe 866.000 600.000 409.362 0,20% 68,23%

4 Apărare 426.000 383.000 189.675 0,09% 49,52%

5 Învăţământ 13.942.000 9.623.000 6.387.102 3,08% 66,37%

6 Sănătate 2.500.000 1.500.000 1.000.000 0,48% 66,67%

7 Cultură, religie, sport 57.501.000 49.528.000 46.458.725 22,38% 93,80%

8 Asistenţă socială 102.351.000 101.819.000 89.831.240 43,27% 88,23%

9 Protecţia mediului 60.113.000 10.389.000 7.723.474 3,72% 74,34%

10

Agricultură, silvicultură, 

piscicultură și vânătoare 205.000 205.000 0 0,00% 0,00%

11 Transporturi 52.211.000 46.096.000 24.471.322 11,79% 53,09%

12 Alte acţiuni economice 9.583.000 6.747.000 4.305.668 2,07% 63,82%

Total cheltuieli ale secțiunii de 

dezvoltare, din care: 176.150.000 145.333.000 67.410.275 100,00% 46,38%

1 Autorităţi publice 2.647.000 2.397.000 1.025.514 1,52% 42,78%

2 Alte servicii publice generale 510.000 510.000 449.717 0,67% 88,18%

3 Apărare 34.000 34.000 8.627 0,01% 25,37%

4 Sănătate 8.070.000 7.477.000 7.049.505 10,46% 94,28%

5 Cultură, religie, sport 12.371.000 9.956.000 2.905.914 4,31% 29,19%

6 Asistenţă socială 2.997.000 2.518.000 936.284 1,39% 37,18%

7

Locuinţe, servicii şi dezvoltare 

publică 779.000 779.000 36.497 0,05% 4,69%

8 Protecţia mediului 0 0 -4.500 -0,01%

9 Transporturi 148.742.000 121.662.000 55.002.717 81,59% 45,21%  
 
Economiile de la capitolul cheltuieli s-au înregistrat ca urmare a angajării  
cheltuielilor cu respectarea utilizării resurselor în condiții de eficiență, eficacitate 
și economicitate. Sumele rămase neutilizate se reportează în următorul trimestru al 
anului. 

 

II. Execuția bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri 
proprii 
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Veniturile bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii 
sunt reprezentate în proporție de 94,27% din venituri ale secțiunii de funcționare și 
de 5,73% din venituri ale secțiunii de dezvoltare. 

Nr.

crt.
Denumirea Prevederi 2021

Prevederi 

trimestriale 

cumulate

Realizări 

efective la 

30.09.2021

% din total 

încasări

% 

(col.4/col.2)

0 1 2 3 4 5 6

Total venituri 523.152.000 435.117.000 368.806.698 100,00% 70,50%

1

Veniturile secţiunii de funcţionare, din 

care: 464.049.000 376.929.000 343.215.459 93,06% 73,96%

Sume din excedentul bugetului local 

utilizate pentru finanțarea cheltuielilor 

secțiunii de functionare 0 0 4.473.074 1,21%

2 Veniturile secţiunii de dezvoltare 59.103.000 58.188.000 21.118.165 5,73% 35,73%  

Veniturile bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii au 
fost aprobate la nivelul de 523.152.000 lei, din care 435.117.000 lei prevăzuți 
pentru primele trei trimestre. Veniturile secțiunii de funcționare au fost realizate la 
nivelul de 343.215.459 lei, reprezentând 73,96% din prevederile trimestriale, iar 
veniturile secțiunii de dezvoltare la nivelul de 21.118.165 lei, reprezentând 35,73% 
din prevederile trimestriale. În aceste condiții, pentru susținerea cheltuielilor 
curente ale bugetelor spitalelor au fost accesate sume din excedentul cumulat al 
anilor precedenți la nivelul de 4.473.074 lei. 

Sinteza cheltuielilor pe activităţi, ponderea lor în total cheltuieli potrivit 
clasificaţiei bugetare și gradul de realizare se prezintă astfel: 

Nr.

crt.
Denumirea Prevederi 2021

Prevederi 

trimestriale 

cumulate

Realizări 

efective la 

30.09.2021

% din total 

încasări
% (col.4/col.2)

0 1 2 3 4 5 6

Total cheltuieli, din care: 523.164.000 435.129.000 337.034.919 100,00% 64,42%

Total cheltuieli ale secțiunii de 

funcționare, din care: 464.049.000 376.929.000 322.269.690 100,00% 69,45%

1 Alte servicii publice generale 9.003.000 7.380.000 7.239.490 2,25% 80,41%

2 Sănătate 421.189.000 338.801.000 285.937.604 88,73% 67,89%

3 Cultură, religie, sport 33.857.000 30.748.000 29.092.596 9,03% 85,93%

Total cheltuieli ale secțiunii de 

dezvoltare, din care: 59.115.000 58.200.000 14.765.229 100,00% 24,98%

1 Alte servicii publice generale 153.000 153.000 91.490 0,62% 59,80%

2 Sănătate 57.354.000 56.663.000 13.799.530 93,46% 24,06%

3 Cultură, religie, sport 1.608.000 1.384.000 874.209 5,92% 54,37%  
 
 
III. Execuția bugetului proiectelor cu finanțare nerambursabilă 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.192/17 decembrie 2020 a fost aprobată 
participarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în 
calitate de partener, la implementarea proiectului ”VIP – PLUS ”Voluntariat – 
Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din 
comunitățile vulnerabile”. Astfel, în vederea dezvoltării în Județul Mureș a rețelei 
instituționale de prevenire, intervenție și combatere a violenței asupra copiilor, în 
cadrul proiectului menționat, au fost încasate efectiv 713.613 lei, reprezentând: 
606.571 lei prefinanțare acordată și 107.042 lei din cofinanțarea publică acordată în 
cadrul Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021. 

Administrarea şi utilizarea resurselor s-a făcut cu respectarea Legii nr.273/2006 a 
finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii 
nr.82/1991 a contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare, utilizând 



    14/26 

 

indicatorii din sistemul finanţelor publice, respectând procedurile şi principiile 
contabile specifice. 

Execuţia bugetară la 30 septembrie 2021, propusă spre aprobare, prezintă poziţia şi 
performanţa financiară a Consiliului Judeţean, precum şi informaţii referitoare la 
activitatea desfăşurată în condiţiile de echilibru bugetar şi în interiorul 
coordonatelor financiare aprobate prin bugetul propriu. 

 
 
 
 
PREŞEDINTE                     DIRECTOR EXECUTIV 
Péter Ferenc                 Alin Mărginean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECȚIA ECONOMICĂ  
Nr. 28531/15.10.2021 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului general 
consolidat al Județului Mureș la 30 septembrie 2021 

 

 
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 pe primele trei trimestre ale 
anului 2021 a fost elaborat, aprobat și executat în concordanță cu prevederile Legii 
nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, ale Legii 
nr.15/2021 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2021 și a celorlalte acte 
normative care privesc domeniul bugetar.  
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Execuţia bugetară la 30 septembrie 2021, 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 Marginean 

 

 

 

 

 

 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr. 28544/15.10.2021 

 
Văzut, 

Director executiv 
Genica Nemeș 

 

RAPORT 

pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului general consolidat al 

Județului Mureș la 30 septembrie 2021 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 
Referatul de aprobare nr. 28403 din 15.10.2021 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 dispoziţiile art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale 
art.173 alin.(1), lit.”b” și cele ale alin.(3) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

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 
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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”. 

Astfel, conform Raportului de specialitate anexat proiectului de hotărâre, execuția 
bugetară propusă spre aprobare prezintă poziția și performanța financiară a Consiliului 
Județean Mureș și a 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 potrivit actelor normative în 
vigoare. 

Totodată, se precizează faptul că administrarea și utilizarea resurselor s-a făcut cu 
respectarea Legii nr.273/2006 și ale Legii nr.15/2021 privind aprobarea bugetului de stat pe 
anul 2021 și a celorlalte acte normative care privesc domeniul bugetar, precum și a 
procedurilor și principiilor 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 
OUG nr.57/2019, consiliul județean exercită atribuții privind dezvoltarea economico-socială 
a județului, sens în care, 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.  

Precizăm totodată că la întocmirea proiectului de hotărâre s-au avut în vedere prevederile 
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 aprobarea 
Raportului privind execuția bugetului general consolidat al Județului Mureș la 30 septembrie 
2021, îndeplinește condițiile legale pentru a 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. 

 

ȘEF SERVICIU 

Adriana Farkas 
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 

 

 

HOTĂRÂREA NR.157 
din 21 octombrie 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. 28406 din 15.10.2021 al Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice - Compartiment analiză și asistență 
economică nr. 28502 din 15.10.2021, raportul Serviciului juridic nr. 28563 din 15.10.2021, 
precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere documentația depusă de Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania Târgu 
Mureș” cu adresa nr. 7137/13.10.2021, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr. 
28169/13.10.2021, precum şi Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.43/13.10.2021, 

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 5.000 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 2.165 mii lei.” 

2. Anexa nr.1/c - Bugetul de venituri și cheltuieli,  se modifică și se înlocuiește cu 

Anexa nr.1/d. 
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3. Anexa nr.2/b - Detalierea indicatorilor economico-financiari, prevăzuţi în bugetul de 

venituri și prognoza pe perioada 2021, se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr.2/c. 

4. Anexa nr.4/b – Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare, se modifică şi 

se înlocuieşte cu Anexa nr.4/c.        

Art.II. Anexele nr.1/d, nr.2/c şi nr. 4/c  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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/d „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. 28406/15.10.2021 

 
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.7137/13.10.2021, 
înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.28169/13.10.2021, 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 diminuarea cu 984 mii lei a ajutorului de exploatare de la 5.984 mii lei 
la 5.000 mii lei şi creşterea cu 984 mii lei a compensaţiei pentru finanţarea activităţilor 
neeconomice de la 1.181 mii lei la 2.165 lei, datorită creşterii cheltuielilor  estimate cu 
serviciile de securitate aeroportuară, cheltuielilor cu serviciile de salvare şi stingere 

https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa_hot157_2021.pdf


    19/26 

 

incendii şi a cheltuielilor privind serviciile de asistenţă medicală, cheltuieli care intra în 
responsabilitatea statului fiind considerate  la nivelul Regiei, activităţi neeconomice.  

- modificarea structurii veniturilor şi cheltuielilor de exploatare, în cadrul volumului 
aprobat  prin HCJ nr.57/22.04.2021, cu modificările ulterioare, conform anexelor nr. 1/d şi 
nr. 2/c la prezentul proiect de hotărâre. 

b) Modificări privind activitatea de investiţii,  

- modificarea  structurii surselor de finanţare a investiţiilor, în cadrul volumului aprobat 
prin HCJ nr.57/22.04.2021, cu modificările ulterioare, respectiv creşterea surselor proprii 
de finanţare de la 233 mii lei la 323 mii lei şi diminuarea surselor de finanţare a investiţiilor 
din alocaţii de la buget de la  10.366 mii lei la 10.276 mii lei. 

- modificarea structurii cheltuielilor de investiţii, în cadrul volumului aprobat prin HCJ 
nr.57/22.04.2021 cu modificările ulterioare, conform anexei nr.4/c la prezentul proiect de 
hotărâre. 

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. 28502/15.10.2021 

 
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, cu modificările ulterioare 

 
Regia autonomă „Aeroportul Transilvania Târgu Mureş” funcţionează sub autoritatea 
Consiliului Judeţean Mureş, activitatea fiind finanţată atât din venituri proprii cât şi din 
fonduri publice, respectiv transferuri din bugetul judeţului. 

Ajutorul de stat de exploatare, sumele pentru finanţarea activităţilor neeconomice și 
bugetul de venituri și cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” pentru anul 
2021, au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.57/22.04.2021. 

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.57/22.04.2021, a fost modificată prin HCJ nr. 
77/27.05.2021, HCJ nr.99/24.06.2021 şi HCJ nr.115/29.07.2021   prin care au fost 
diminuate cheltuielile cu investiţiile  Regiei,  de la 11.962 mii lei la 10.599 mii lei şi a fost 
modificată valoarea alocaţiilor bugetare aferente activităţii de exploatare, de la  6.500 mii 
lei la 7.165 mii lei.   

Prin adresa nr.7137 din 13.10.2021 înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.  
28169/13.10.2021, Regia solicită autorității publice județene includerea pe ordinea de zi a 
ședinței de consiliu județean din luna octombrie 2021, a unui  proiect de rectificare a 
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bugetului de venituri și cheltuieli, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al 
R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureş” nr.43/13.10.2021. 

Din analiza proiectului de buget și conform explicațiilor din Nota de Fundamentare a Regiei 
nr.7128/12.10.2021,  rezultă că rectificarea de buget solicitată vizează atât  activitatea de 
funcţionare cât şi activitatea de investiţii, respectiv modificarea structurii veniturilor şi 
cheltuielilor de funcţionare, conform anexa nr.2/c  şi modificarea structurii cheltuielilor de 
investiţii şi a surselor de finanţare, conform anexa nr.4/c. 

a) Modificări privind activitatea de funcţionare 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr 57/22.04.2021 cu modificările ulterioare,  a  
fost aprobată, pentru activitatea de funcţionare a regiei,  suma totală de 7.165 mii lei 
reprezentând transferuri din bugetul consiliului judeţean, din care: 

- 5.984 mii lei reprezintă ajutor de exploatare în vederea acoperirii 
deficitului/pierderii înregistrate la activitatea de exploatare(aeronautică) 

- 1.181 mii lei   reprezentând sume pentru finanțarea activităților neeconomice 
aeronautice(serviciul de stingere incendii-SSI, Securitate, Siguranță), activități care țin de 
responsabilitatea statului în exercitarea atribuțiilor sale oficiale în calitate de autoritate 
publică. 

Regia, solicită rectificarea pe structură a sumelor alocate din bugetul consiliului judeţean, 
respectiv diminuarea cu 984 mii lei a ajutorului de exploatare, de la 5.984 mii lei la 5.000 
mii lei şi creşterea cu 984 mii lei a compensaţiei pentru finanţarea activităţilor 
neeconomice de la 1.181 mii lei la 2.165 lei, datorită creşterii cheltuielilor  estimate cu 
serviciile de securitate aeroportuară, cheltuielilor cu serviciile de salvare şi stingere 
incendii şi a cheltuielilor privind serviciile de asistenţă medicală, cheltuieli care intra în 
responsabilitatea statului fiind considerate  la nivelul Regiei, activităţi neeconomice.  

În urma acestei modificări, transferurile din bugetul consiliului judeţean, pentru activitatea 
de funcţionare,  aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 57/22.04.2021 cu 
modificările ulterioare, rămân la nivelul aprobat de 7.165 mii lei. 

In cadrul activităţii de funcţionare, regia solicită o rectificare privind structura cheltuielilor 
de exploatare, prevăzute în anexa nr.2/c la Bugetul de venituri şi cheltuieli „ Detalierea 
indicatorilor economico-financiari prevăzuţi in bugetul de venituri si prognoza pe perioada 
2021-2024”, astfel: 

- creşterea cheltuielilor prevăzute la rândul nr.33 „Cheltuieli cu materialele 
consumabile” din anexa nr.2/c la Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul 2021, 
cu 40 mii lei, de la 240 mii lei la 280 mii lei, majorare necesară  pentru efectuarea reviziilor 
la începutul sezonului de iarnă la echipamentele de deservire a pasagerilor şi avioanelor; 

- creşterea cheltuielilor prevăzute la rândul 36 „Cheltuieli cu materialele de natura 
obiectelor de inventar” cu 20 mii lei de la 134 mii lei la 154 mii lei, majorare necesară 
pentru înlocuirea panourilor luminoase de informare aflate pe PDA B. 

- creşterea cheltuielilor prevăzute la rândul 40 „Cheltuieli cu întreţinerea şi 
reparaţiile” cu 50 mii lei de la 58 mii lei la 108 mii lei, majorare necesară pentru 
efectuarea reparaţiilor curente la echipamentele din dotarea Regiei. 

- creşterea cheltuielilor prevăzute la rândul 47 „Cheltuieli privind comisioanele şi 
onorariul” cu 20 mii lei de la 80 mii lei la 100 mii lei, majorare necesară pentru acoperirea 
onorariilor de reprezentare juridică. 

- creşterea cheltuielilor prevăzute la rândul 61 „Cheltuieli cu transportul de bunuri şi 
persoane” cu 5 mii lei de la 170 mii lei la 175 mii lei, ca urmare a creşterii tarifelor de 
transport. 
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- creşterea cheltuielilor prevăzute la rândul 62 „Cheltuieli de deplasare, detaşare, 
transfer” cu 10 mii lei de la 32 mii lei la 42 mii lei, ca urmare a creşterii tarifelor de  
transport şi cazare. 

- creşterea cheltuielilor prevăzute la rândul 66 „Cheltuieli poştale şi taxe de 
telecomunicaţii” cu 15 mii lei de la 30 mii lei la 45 mii lei, ca urmare a creşterii tarifelor  cu 
serviciile telefonice. 

- creşterea cheltuielilor prevăzute la rândul 67 „Cheltuieli cu serviciile bancare şi 
asimilate” cu 3 mii lei de la 10 mii lei la 13 mii lei, ca urmare a creşterii comisioanelor 
bancare. 

- creşterea cheltuielilor prevăzute la rândul 68 „Cheltuieli cu pregătirea profesională” 
cu 8 mii lei de la 115 mii lei la 123 mii lei, majorare necesară pentru pregătirea personalului 
handling, autorizarea prin curs a fochiştilor şi electricienilor, pregătirea personalului în 
vederea supervizării activităţii de degivrare, pregătirea personalului pentru monitorizarea 
conformării pe aerodrom, pregătirea personalului pentru calitatea datelor şi informaţiilor 
aeronautice, pregătirea personalului în vederea menţinerii cerinţelor de siguranţă pentru 
lucrări pe aerodrom sub trafic aerian. 

- creşterea cheltuielilor prevăzute la rândul 77 „Cheltuieli cu alte servicii prestate de 
terţi” cu 605 mii lei de la 85 mii lei la 690 mii lei, din care:  

o 372 mii lei reprezintă corecţie materială, respectiv cuprinderea eronată a sumei de 
372 mii lei   la rândul 46  „Cheltuieli cu colaboratorii” poziţia bugetară corectă fiind la 
rândul 77 „Alte cheltuieli cu servicii executate de terţi”. 

o 233 mii lei reprezintă cheltuieli cu servicii de mentenanţă obligatorii şi necesare 
funcţionării aeroportului, respectiv: servicii de masurători fotometrice la lămpile de balizaj, 
servicii de prim ajutor, servicii de igienizare, servicii de întreţinere şi service aparate raze 
X. 

- creşterea cheltuielilor prevăzute la rândul 84 „Cheltuieli cu alte taxe şi impozite” cu 
2 mii lei de la 20 mii lei la 22 mii lei. 

- creşterea cheltuielilor prevăzute la rândul 85 „Cheltuieli cu personalul” cu 20 mii lei 
de la 5.558 mii lei la 5.578 mii lei, ca urmare a creşterii cheltuielilor sociale prevăzute în 
contractul colectiv de muncă, respectiv acordarea angajaţilor beneficii de natură medicală, 
în limitele prevăzute de Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal. 

- reducerea cheltuielilor prevăzute la rândul nr.44 „Cheltuieli cu primele de 
asigurare”, cu 40 mii lei, de la 95 mii lei  la 55 mii lei;    

- reducerea cheltuielilor prevăzute la rândul nr.46 „Cheltuieli cu colaboratorii”, cu 
372 mii lei, de la 372 mii lei la 0 mii lei. 

- reducerea cheltuielilor prevăzute la rândul nr.49 „Cheltuieli de protocol, reclamă şi 
publicitate”, cu 15 mii lei, de la 25 mii lei  la 10 mii lei;  

- reducerea cheltuielilor prevăzute la rândul 113 „Alte cheltuieli de exploatare” cu 
351 mii lei de la 3.848 mii lei la 3.497 mii lei. 

- reducerea cheltuielilor prevăzute la rândul 131 „Cheltuieli financiare” cu 20 mii lei 
de la 30 mii lei la 10 mii lei. 

In cadrul activităţii de funcţionarea regia propune creşterea valorii veniturilor prevăzute la 
rândul 5 „Venituri din servicii prestate”  cu 394 mii lei de la 1441 mii lei la 1.835 mii lei, şi 
diminuarea valorii veniturilor prevăzute la rândul 14 „Alte venituri din exploatare” cu 394 
mii lei de la 2.080 mii lei la 1.686 mii lei. 

In urma propunerii privind  rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021, 
cuantumul veniturilor şi cheltuielilor totale rămâne la nivelul aprobat prin HCJ 
nr.57/22.04.2021 cu modificările ulterioare, respectiv: 
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- Venituri totale: 11.626 mii lei 

- Cheltuieli totale: 11.625 mii lei 

b) Modificări privind activitatea de investiţii 

Cheltuielile de investiţii şi sursele de finanțare ale investițiilor, aprobate prin HCJ 
nr.57/2021 cu modificările ulterioare,  sunt în prezent de 10.599 mii lei,  din care: 

- cheltuieli cu investiţiile finanţate din surse proprii: 233 mii lei și 

- cheltuieli cu investiţii finanţate din alocaţii de la buget: 10.366 mii lei. 

În Nota de Fundamentare a Regiei nr.7128/12.10.2021 se propune modificarea valorii pentru 
obiectivele cuprinse în  lista de investiţii prevăzută în anexa nr.4/c  la Bugetul de venituri 
aprobată prin HCJ nr.57/22.04.2021 cu modificările ulterioare şi includerea unor obiective 
noi de investiţii pentru trimestrul IV din anul 2021, datorită unor economii realizate la 
obiectivele de investiţii finalizate în cursul anului 2021,  astfel: 

1. Creşterea valorii obiectivului de investiţii: „Staţie emisie recepţie portabilă”, cu 
suma de 12 mii lei, de la suma de 6  mii lei la 18 mii lei, datorită modificării ofertelor de 
preţ faţă  de preţurile estimate la data întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 
anul 2021.  

2. Creşterea valorii obiectivului de investiţii: „Sistem informatic de inventariere” cu 
suma de 16 mii lei, de la 23 mii lei  la 39  mii lei, datorită modificării ofertelor de preţ faţă  
de preţurile estimate la data întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021.  

3. Creşterea valorii obiectivului de investiţii: „Tractor de tuns suprafeţe înierbate” cu 
suma de 3 mii lei, de la 20 mii lei  la  23  mii lei, datorită modificării ofertelor de preţ faţă  
de preţurile estimate la data întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021.  

4. Includerea în programul de investiţii pentru anul 2021 a obiectivului de investiţii : 
„Aparatură de detecţie prin GPS” , cu suma de 18 mii lei, pentru finalizarea investiţiei 
iniţializată la finele anului 2020.  

5. Includerea în planul de investiţii multianual a obiectivului de investiţii „SF sistem 
TVCI pentru supraveghere gard perimetral”, cu valoare de 10 mii pentru anul 2021 şi 110 mii 
pentru anul 2022. 

6. Includerea în planul de investiţii multianual a obiectivului de investiţii „Hartă pentru 
stabilirea concentraţiei de păsări din vecinătatea aerodromului”, cu valoare de 10 mii 
pentru anul 2021 şi 110 mii pentru anul 2022. 

7. Includerea în planul de investiţii multianual a obiectivului de investiţii „Cartea 
zgomotului şi refacerea/ revizuirea hărţilor strategice de zgomot şi a planului de acţiune”, 
cu valoare de 5 mii pentru anul 2021 şi 70 mii pentru anul 2022, pentru alinierea 
„Aeroportului Transilvania Târgu Mureş” la Directiva 2002/49/CE privind evaluarea şi 
gestionarea zgomotului ambiental şi transpusă în legislaţia naţională. 

8. Includerea în programul de investiţii pentru anul 2021 a obiectivului „ NAS- 
Echipament Back -up baza de date aeroport” cu valoarea de 10 mii lei, în vederea dotării 
regiei cu un echipament pentru salvarea bazei de date privind toate  activităţile desfăşurate 
pe aeroport.  

9. Includerea în programul de investiţii pentru anul 2021 a obiectivului „ Autoutilitară” 
cu valoarea de 90 mii lei, necesară pentru deplasările personalului în interes de serviciu, 
investiţie care se va realiza din sursele proprii ale regiei. 

10. Includerea în programul de investiţii pentru anul 2021 a obiectivului „ GPU 
independent” cu valoarea de 575 mii lei, necesar pentru deservirea aeronavelor la sol. 
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11. Includerea în programul de investiţii pentru anul 2021 a obiectivului „ Program 
informatic gestionare date aeronautice” cu valoarea de 6 mii lei, necesar pentru 
gestionarea activităţii aeroportuare. 

12. Diminuarea valorii pentru obiectivul de investiţii „ Lucrări de reabilitare la CT1” cu 
303 mii lei de la 511 mii lei la 208 mii lei. 

13. Diminuarea valorii pentru obiectivul de investiţii „ Proiect tehnic şi execuţie privind 
sistemul de balizaj luminos de cat II OACI la suprafeţele de mişcare” cu 215 mii lei de la 926 
mii lei la 711 mii lei. 

14. Diminuarea valorii pentru obiectivul de investiţii „ Execuţie extindere pistă decolare-
aterizare” cu  114 mii lei de la 4.252 mii lei la 4.138 mii lei. 

15. Diminuarea valorii pentru obiectivul de investiţii „ Sistem echipamente de securitate 
aeroportuară” cu  26 mii lei de la 340 mii lei la 314 mii lei. 

16. Diminuarea valorii pentru obiectivul de investiţii „ Modernizare sistem de acces zonă 
securizată ” cu  21 mii lei de la 75 mii lei la 54 mii lei. 

17. Diminuarea valorii pentru obiectivul de investiţii „ Punct mobil de comanda ” cu  55 
mii lei de la 55 mii lei la 0 mii lei. 

18. Diminuarea valorii pentru obiectivul de investiţii „ Set acumulatori tracţiune 80V” ” 
cu  4 mii lei de la 42 mii lei la 38 mii lei. 

19. Diminuarea valorii pentru obiectivul de investiţii „Unităţi aer condiţionat” ” cu  10 
mii lei de la 30 mii lei la 20 mii lei. 

20. Diminuarea valorii pentru obiectivul de investiţii „Imprimantă reţea A3” ” cu  2 mii 
lei de la 13 mii lei la 11 mii lei. 

21. Diminuarea valorii pentru obiectivul de investiţii „Tunuri pentru îndepărtare păsări”  
cu  5 mii lei de la 79 mii lei la 74 mii lei. 

 

In urma propunerii privind  rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021, 
cuantumul cheltuielilor de investiţii rămâne la nivelul aprobat prin HCJ nr.57/22.04.2021 cu 
modificările ulterioare, respectiv la valoarea totală de 10.599 mii lei.  

Prin rectificarea propusă se modifică structura surselor de finanţare a investiţiilor, în sensul 
creşterii surselor de finanţare proprii cu 90 mii lei de la 233 mii lei la 323 mii lei şi 
reducerea  surselor de finanţare din alocaţii de la buget cu 90 mii lei de la 10.366 mii lei la 
10.276 mii lei. 

Având în vedere că propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei a 
fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație nr.43/13.10.2021, 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.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.  

 

 
DIRECTOR EXECUTIV 

Alin Mărginean 
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RAPORT 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.57/2021privind 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. 28406 din 15.10.2021 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, cu modificările și completările 
ulterioare 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; 



    25/26 

 

 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 2021, aprobată 
prin Hotărârea Consiliului de Administrație al R.A. ”Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” 
nr.43/13.10.2021, cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice 
nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli 
al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia. 

Din raportul de specialitate întocmit de către Direcția economică reiese faptul că, 
rectificarea de buget solicitată vizeazămodificări privind atât activitatea de funcționare 
cât și  activitatea de investiții, respectiv modificarea structurii cheltuielilor de funcționare 
și a cheltuielilor de investiții în cadrul volumului aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Mureș nr.57/2021, cu modificările și completările ulterioare. 

În ceea ce privește normele de competențăprecizăm 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 județeanexercită, în numele judeţului, toate drepturile şi 
obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii 
autonome, în condiţiile legii. 

Precizăm totodată că, la întocmirea proiectului de hotărâre s–au avut în vedere 
prevederile 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 hotărârepentru 
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, 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 OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ. 
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