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HOTĂRÂREA
Consiliului de Administraţie al 

Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş 
Nr. 35 /18.10.2018

Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş (denumit în 
cele ce urmează Aeroportul),

întrunit azi, 18.10.2018, în şedinţă extraordinară, în urma convocării din partea Preşedintelui 
Consiliului de Administraţie -  administrator executiv prin Dispoziţia nr. 812 /12.10.2018,

Având în vedere, art. 10 alin. (2) din OG 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, actualizată, cu modificările şi completările 
ulterioare,

Ţinând cont de prevederile Capitolului 5 din COMUNICAREA COMISIEI -  Orientări privind ajutoarele 
de stat destinate aeroporturilor şi companiilor aeriene (2014/C 99/03) şi a Ordinului Ministrului Finanţelor 
Publice nr.20 din 7 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi 
cheltueili, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

Luând în considerare dispoziţiile cuprinse la art. 18, 19, 29, 30 din Anexa nr. 1 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr. 25/2012, REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE al Regiei 
Autonome „Aeroportul Transilvania" Târgu Mureş aşa cum a fost modificată de H.C.J.M. nr. 117/27.09.2012 
şi completată de H.C.J.M. nr. 161/20.12.2012, H.C.J.M. nr. 95/29.06.2017, corelate cu dispoziţiile art. 1 alin. 
(2) din Contractul de mandat nr. 20569/29.09.2017, clauzele contractelor de mandat ale membrilor 
consiliului de administraţie al întreprinderii publice, precum şi cu Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 
6/26.06.2012 cu completările şi modificările ulterioare, 

în urma dezbaterilor,

Art.l. Se aprobă propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al regiei pe anul 2018, 
conform anexei, în conformitate cu prevederile Cap. 5 din COMUNICAREA COMISIEI -  Orientări privind 
ajutoarele de stat destinate aeroporturilor şi companiilor aeriene (2014/C 99/03).
Art.2. Prezenta hotărâre va fi trimisă spre analiză şi aprobare către autoritatea tutelară, Consiliul Judeţean 
Mureş, de către dl. Peti Andrei -  Preşedintele Consiliului de Administraţie.
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