
R O M Â N I A  
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂREA NR.158 
din 20 decembrie 2012 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 
2012 al R.A. "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Având în vedere Expunerea de motive nr. 23250/20.12.2012 a Direcţiei Economice; Hotărârea 
nr.27/12.12.2012 a Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" 
Tîrgu Mureş; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri 
privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, cu 
modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.79/2008 privind 
măsuri economico - financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările şi 
completările ulterioare; Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.107/2011 privind încredinţarea 
serviciului de interes economic general Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu 
Mureş; Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.83/2012 privind aprobarea unor măsuri de 
operare la Regia Autonomă "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş, precum şi avizul comisiilor 
de specialitate, 

În temeiul art. 91 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. a) pct. 14 şi al art. 97 alin. (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2012 al Regiei Autonome 
"Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş, conform anexelor 1-5, care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice şi R.A." Aeroportul Transilvania" 
Tîrgu Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire, în condiţiile legii. 

  

PREŞEDINTE  
Ciprian Dobre 

Contrasemnează 
SECRETAR 

Aurelian - Paul Cosma 

  

 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/hot158_2012.htm#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa1la5_hot158_2012.xls


ROMÂNIA  
JUDEŢUL MUREŞ  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
DIRECŢIA ECONOMICĂ 
Nr. 23250/20.12.2012 

EXPUNERE DE MOTIVE  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 

2012 al R.A. "Aeroportul Transilvania" Tg.Mureş 

Pe parcursul anului 2012, respectiv de la data aprobării bugetului Regiei Autonome "Aeroportul 
Transilvania" Tg.Mureş prin H.C.J.M. nr.20/2012 pentru anul în curs, au intervenit schimbări 
esenţiale în managementul acesteia, fiind implementată guvernanţa corporativă conform O.U.G. 
nr.109/2011, fapt ce a generat reevaluarea continuă a situaţiei existente, a tuturor veniturilor şi 
cheltuielilor, inclusiv cele ocazionate cu prestarea SIEG, încredinţat prin H.C.J.M. nr.107/2011.  
Astfel, în cadrul măsurilor menite să asigure funcţionarea Regiei, prin H.C.J.M. nr.83/2012 s-a 
autorizat utilizarea de către regie a sumelor aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 
2012 şi a disponibilului financiar, pentru finanţarea cheltuielilor necesare cu bunuri şi servicii în 
vederea asigurării operării în condiţii de securitate şi siguranţă pentru ducerea la îndeplinire a 
serviciului public încredinţat, stabilindu-se că sumele utilizate urmează a fi justificate din punct 
de vedere al legalităţii şi al oportunităţii de către Consiliul de Administraţie al regiei, cu 
încadrarea corespunzătoare a sumelor într-un buget actualizat, aprobat de Consiliului Judeţean. 
Proiectul de buget actualizat cuprinde indicatori economici care acoperă activitatea a două 
administraţii mandatate pentru managementul Regiei pe perioada ianuarie - iunie, respectiv iulie-
decembrie 2012 şi a fost aprobat de către Consiliul de Administraţie al R.A. "Aeroportul 
Transilvania" Tg.Mureş, prin Hotărârea nr. 27/12.12.2012. Proiectul de buget prezentat de fosta 
administraţie la începutul anului 2012, prevedea următorii indicatori principali: 

- total buget 11.366 mii lei, din care transferuri din bugetul judeţului pentru activitatea SIEG 
6.866 mii lei, din care pentru cheltuieli cu personalul 5.335 mii lei.Proiectul de buget actualizat, 
prezentat spre aprobare de către noua administraţie, prevede următorii indicatori principali:  
- total buget 10.852 mii lei, din care transferuri pentru activitatea SIEG 5.414 mii lei, din care 
pentru cheltuieli cu personalul 3.668 mii lei. Estimările pentru anii 2013 şi 2014 din proiectul de 
buget, au la bază realizările anului 2012, urmând ca odată cu aprobarea programului de investiţii 
al Consiliului Judeţean pentru anul 2013 şi a planului de administrare al Regiei, corelat cu 
acestea să se propună spre aprobare, proiectul de buget al Regiei pe anul 2013 şi estimările pe 
anii 2014 şi 2015. Având în vedere cele de mai sus, propunem spre aprobare proiectul de 
hotărâre alăturat. 

   

PREŞEDINTE  
Ciprian Dobre 

DIRECTOR 
Bartha Iosif 

 


