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JUDETUT MURE$
coNsrLrur JUDETEAN

HoTARAREA NR.
din 28 maftie 20L3

M

privind aprobarea bugetului de venituri 9i cheltuieli al
R.A. ,.Aeroportul Transilvania" Tirgu Mureg, pe anul 2013

Consiliul Judetean Mureg,
V5zind Expunerea de motive a Direcliei Economice nr. 5870128.03.2013 la
proiectul de hotbr6re privind aprobarea bugetului de venituri gi cheltuieli al R.A.
,,Aeropottul Transilvania" Tirgu Mureg, pe anul 2AL3, precum gi avizul comisiilor de
specialitate,
Av6nd in vedere prevederile art.53
bugetului de stat pe anul 20L3,

alin.(l) tit."b" din Legea nr.

5120L3, Legea

]indnd seama de Ordinul MFP nr.2t4l20L3 privind aprobarea formatului gi
structurii bugetului de venituri gi cheltuieli intocmit de cdtre unii operatori economici,

precum gi a anexelor de fundamentare a acestuia,
In temeiui dispozi$iilor articolului 97, aiin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind
administralia public5 local6, republicatS, cu modificdrile 9i complet5rile ulterioare,

hotirigte:

Aft.l. Se aprob5 bugetul de venituri gi cheltuieli al R.A. ,,Aeroportul Transilvania"
Tirgu Mureg pe anul 2013, conform anexelor de la nr.t pind la nr.9, care fac parte
integrantd din prezenta hotdr6re.
Att.2. Prezenta hotdr6re se comunicd DirecJiei Economice din cadrul Consiliului
Judetean Mureg 9i R.A. ,,Aeropottul Transilvania" Tirgu Mureg, care rdspund de aducerea
sa la indeplinire, in condiliile legii.

PRESEDINTE

Ciprian Dobrg i,,
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SECRETAR

Aurelian-Paul Cosma

ROMANIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN
DIRECTIA ECONOMICA
rur. {fl19.. / .28.,.?..?.,zots

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotSrdre privind aprobarea bugetului de venituri gi cheltuieli al
R.A. ,,Aeroportul Transilvania" Tg.MureS, pe anu,l 2013

In vederea aprobirii bugetului de venituri gi cheltuieli al regiei pentru anul 2013,
prin adresa nr. 32321L5.02.20L3 conducerea Aeroportului a inaintat Consiliului
Judetean Mureg proiectul BVC 2013, aprobat in Consiliul de Administratie al regiei prin
Hotirirea nr.7120t3.
Proiectul de buget prezentat spre aprobare este in concordant5 cu prevederile
Ordinului M.F.P. nr,27412013 privind aprobarea formatului gi structurii bugetului de
venituri gi cheltuieli intocmit de citre unii operatori economici, gi cuprinde 9 anexe :
Notele de fundamentare care au stat la baza proiectului BVC sunt conforme cu
articolele nr.4 gi nr.5 ale HCI nr.107l20Lt privind incredintarea serviciului de interes
economic general Regiei Autonome Aeroport Transilvania Tirgu.Mureg,reflectb in mod
distinct in cuprinsul acestuia veniturile gi cheltuielile aferente serviciului de interes
economic general de cele aferente activitbtilor economice ce nu 6u legdturl ce serviciul
incredintat prin hotdrdre.
Costurile care au fost luate in calcul la stabilirea nivelului compensaliei cuprind
toate cheltuielile fixe gi variabile, curente gi de capital,efectuate pentru asigurarea
activititilor serviciului de interes economic general,precum gi cota parte ce revine
acestor activititi din cheltuielile comune ale regiei.
Jinind seama de cele mai sus prezentate propunem alocarea urmbtoarelor
sume: 5.996.000 lei compensatii pentru ducerea la indeplinire a obligatiilor de Serviciu
de Interes Economic General 9i 2.188.000 lei'pentru reparatii la:obiective din domeniul
public al judelului respectiv 957.000 lei necesari pentru acoperirea cheltuielilor de
capital.
Fali de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotbr6re al5turat.

PRESEDINTE,

Ciprian Dobre

intocmit: Ioana Tcaciuc
Tehnoredactat: Rodica M

