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HOTĂRÂREA NR.117 
din 25 august 2016 

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/2001 privind 
însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş,  

cu modificările şi completările ulterioare 
 
 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând expunerea de motive nr.15623/18.08.2016 prezentată de Direcţia Economică, 
precum şi avizele comisiilor de specialitate, 
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
Ţinând cont de nota internă nr.15114/2016 a Direcţiei Tehnice din cadrul Consiliului 
Judeţean Mureş  
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1) lit. c) şi art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

hotărăşte: 
 
Art.I. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/2001 privind însuşirea 
inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare, 
se modifică după cum urmează: 
a) La Secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarea poziţie:  
- poziţia nr.254 „Clădire Aerogară - terminale flux intern şi extern - Bloc tehnic”, coloana 
nr.(4) „Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: ”Terminal flux intern - 
Construcţie P+1E cu fundaţie din beton, pereţi din cărămidă, acoperiş terasă şi turn de 
control din beton armat, compusă din parter, sală de aşteptare, bar, birouri, grupuri 
sanitare, salon oficial, centrală termică, centrală telefonică;Terminal flux extern - 
Construcţie din cărămidă şi beton armat cu învelitoare parţial din tablă şi acoperiş terasă cu 
închidere din pereţi cortină din tâmplărie de aluminiu şi geam termopan, compusă din săli 
de aşteptare, grupuri sanitare, birouri, magazii, bar, restaurant, bucătărie, centrală 
termică, cameră echipamente, tunel pasageri şi lift”; Extindere şi copertină la nivelul 
parterului; Peron de sosiri/plecări pasageri acoperit cu copertină; Copertină la terasa de la 
etajul I; coloana nr.(6) „Valoare de inventar-lei” care va avea următorul cuprins: 
„10.382.366,16” iar coloana (5) "Anul dobândirii sau dării în folosinţă" va avea următorul 
cuprins: "1968, 2005 şi 2013”. 
Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice din cadrul 
Consiliului Judeţean Mureş, precum şi Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu 
Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 
 
 
 
 
PREŞEDINTE                                   Contrasemnează 
Péter Ferenc                         SECRETAR 
                                  Paul Cosma  
 
 
 
 
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/hot075_2013.htm#exp
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
Direcția Economică 
Nr.15623/18.08.2016 
Dosar VI/D/1 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/2001 

privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu 
modificările şi completările ulterioare 

 
 
Inventarul bunurilor din domeniul public al judeţului Mureş, s-a efectuat în baza Legii 
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi a Normelor Tehnice 
de aplicare aprobate prin HGR nr.548/1999, şi a fost însuşit de Consiliul Judeţean prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/12 iulie 2001. 
Ulterior, domeniul public judeţean a suferit modificări şi completări care au avut la bază 
hotărâri de consiliu judeţean. 
Luând în considerare prevederile Anexei nr.3 la HG nr.1031/1999 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ - teritoriale, cu modificările 
ulterioare, şi prevederile cap.3 art.13 nr.(3) din Normele Metodologice privind reevaluarea 
şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobate 
prin Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr.3471/2008, între Regia Autonomă 
"Aeroportul Transilvania -Tîrgu Mureş" şi Consiliul Judeţean Mureş s-a încheiat un Protocol de 
predare - preluare a bunurilor care fac parte din domeniul public al judeţului Mureş, 
administrate de R.A "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş", din contabilitatea de bilanţ a 
regiei în contabilitatea de bilanţ a Consiliului Judeţean. 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.169/2010 pentru modificarea Anexei la HCJ 
nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu 
modificările şi completările ulterioare, au fost modificate o serie de date, deoarece, a fost 
schimbată denumirea unor bunuri, comasate unele poziţii, şi modificate unele valori de 
inventar, în urma confruntării datelor înscrise în Anexa la HCJ nr.34/2008 cu cele din 
contabilitatea regiei. 
Prin nota internă nr.15114/2016, Direcţia Tehnică – Serviciul Investiţii Achiziţii Publice, 
urmarea recepţiei la terminarea lucrării „Extindere şi copertină faţadă sudică aerogară la 
R.A „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, solicită, modificarea inventarului domeniului 
public al judeţului Mureş, prin includerea bunurilor realizate în cadrul lucrării menţionate. 
Precizăm că prin această lucrare s-a realizat extinderea holului de aşteptare din faţa 
ghişeelor şi a unei copertine de protecţie a peronului public din faţa aerogării, iar la nivelul 
terasei de la etajul I, în faţa birourilor administrative, a fost realizată o copertină de 
protecţie. 
Faţă de cele prezentate, supunem spre dezbatere şi aprobare, proiectul de hotărâre 
alăturat. 
 
 
 
PREŞEDINTE         DIRECTOR EXECUTIV 
Péter Ferenc          Alin Mărginean 
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HOTĂRÂREA NR.118 
din 25 august 2016 

privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.23/2016 
pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi 

finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean 
 
 
 
Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând  Expunerea de motive nr.15787/22.08.2016 a Direcţiei Economice, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate,  
Având în vedere solicitarea înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub nr.14454/ 
29.07.2016, 
Luând în considerare prevederile art.5 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 
nr.23/25.02.2016 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, 
desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean, cu 
completări ulterioare, 
În temeiul prevederilor  art.91 alin. (1) Iit. d) şi e), coroborate cu cele ale alin.(5) lit.a), 
pct.4 şi ale art.91 alin.(6) lit.a) precum şi a celor ale art. 97 alin.(1) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

hotărăşte: 
 
Art.1. Anexele 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.23/25.02.2016 pentru 
aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea 
unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean, completate prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr.65/21.04.2016 şi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 
nr.101/28.07.2016 se completează, după cum urmează: 
1. La anexa nr.1, după punctul 36 al secţiunii A „Activităţi realizate de Consiliul Judeţean 
Mureş în parteneriat cu instituţii şi organizaţii” se introduce punctul 37 având conţinutul 
cuprins în  Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
2. La anexa nr.2, după punctul 36 al Secţiunii A „Activităţi realizate de Consiliul Judeţean 
Mureş în parteneriat cu instituţii şi organizaţii”, se introduce punctul 37 având conţinutul 
cuprins în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Mureş, 
care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.      
                     
 
 
                                                        
PREŞEDINTE                                                                                    Contrasemnează  
Péter Ferenc                                                                                           SECRETAR 
                                                          Paul Cosma 
 
           
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa1_hot118_2016.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa2_hot118_2016.xls
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
Direcția Economică 
Nr.15787/22.08.2016 
Dosar VI/D/5 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.23/2016 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la 
organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public 

judeţean 
 
 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.23/2016 s-a aprobat participarea Consiliului Judeţean 
Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes 
public judeţean. 
  
Prin adresa nr.121/2016, Asociaţia Pentru Tîrgu Mureş a propus autorităţii publice judeţene 
participarea în calitate de partener la organizarea celei de-a IV-a ediţii a manifestării 
intitulate „Vâltoarea Mureşeană”.  
Evenimentul are ca scop promovarea culturii maghiare ca parte integrantă a diversității 
culturale din România. În cadrul evenimentului vor fi promovate tradiţiile culturale 
maghiare din Transilvania. Manifestările cuprinse în programul evenimentului sunt: expoziţii 
de artă plastică şi de fotografie, programe pentru copii şi tineret, concursuri sportive, târg 
de carte, serate literare, proiecţii de film, târgul meşteşugarilor, prezentări gastronomice şi 
de degustări de vinuri, gala Festivalului folcloric.  
Pentru o bună organizare a evenimentului menţionat, se propune sprijinul financiar al 
Consiliului Judeţean Mureş pentru achitarea cheltuielilor cu concertele şi evenimentele 
desfăşurate în cadrul festivalului, în valoare de 40.000 lei.  
Faţă de cele de mai sus, propunem modificarea Hotărârea Consiliului Judeţean nr.23/2016 
pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi 
finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean.  
 
 
PREŞEDINTE                                                                        DIRECTOR EXECUTIV 
Péter Ferenc                                                                              Alin Mărginean  
 
             

 
HOTĂRÂREA NR.119 
din 25 august 2016 

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Mureş 
pe anul 2016 

 
Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând Expunerea de motive nr.15786/22.08.2016 la proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Mureş pe anul 2016, precum şi 
avizul comisiilor de specialitate, 
În conformitate cu art.15, alin.(2) şi art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
Urmare prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.14/2016 privind rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2016,  
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În temeiul prevederilor art.91 alin.(3) lit. a) şi a art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

hotărăşte: 
 

Art.I. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.7/2016 privind aprobarea bugetului judeţului 
Mureş pe anul 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 
completează, după cum urmează: 
1. Art.1 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
”Art.1. Se aprobă bugetul propriu al Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2016 la venituri şi 
cheltuieli în sumă de 381.763.000 lei pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de 
dezvoltare.” 
2. Art.6 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
”Art.6. Se aprobă bugetul propriu al Consiliului Judeţean Mureş şi al instituţiilor finanţate 
integral sau parţial din bugetul Consiliului Judeţean Mureş, cu detalierea cheltuielilor pe 
articole şi alineate, conform anexelor nr.2, de la nr.2/1 până la nr.2/174”. 
3. Anexele nr. 1/d, 1/1/d, 2/20/b, 2/32/b, 2/48, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 
1/e, 1/1/e, 2/20/c, 2/32/c, 2/48/a. 
4. După anexa 2/171 se introduc trei anexe noi, nr.2/172, 2/173 şi nr.2/174.  
Art.II.  Anexele nr.1/e, 1/1/e, 2/20/c, 2/32/c, 2/48/a, 2/172, 2/173 şi nr.2/174 fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.III. De executarea prezentei hotărâri răspund instituţiile subordonate şi direcţiile de 
specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş. 
 
 
PREŞEDINTE                                                                                  Contrasemnează                                                               
Péter Ferenc                                                                                         SECRETAR 
                                                                                                                                                          Paul Cosma 
 
 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
Direcția Economică 
Nr.15786/22.08.2016 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli a judeţului Mureş pe anul 2016 
 
În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş poate aproba 
rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor 
principali de credite. 
Potrivit Ordonanţei Guvernului nr.14/2016 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 
2016, Judeţului Mureş i-au fost alocate sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului în volum de 3.293.000 lei. 
Propunem majorarea bugetului judeţului Mureş cu suma respectivă. 
În cursul lunii iunie 2016 în urma fenomenelor meteorologice au fost afectate o serie de 
unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din judeţul Mureş. 
Ţinând seama de nota internă nr.15539/17.08 2016 a Direcţiei Tehnice ca urmare a 
constatărilor în urma deplasărilor pe teren şi a solicitărilor nr.12012/23.06.2016 şi 
nr.14589/02.08.2016 primite de la primăriile Cuci şi Iclănzel şi în conformitate cu 
prevederile art.15 alin (2) şi art.36 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa1_hot119_2016.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa2_hot119_2016.xls
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locale, cu modificările şi completările ulterioare, se propune alocarea din fondul de rezervă 
bugetară a sumei de 149.000 lei pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale 
pentru unităţile administrativ-teritoriale Cuci şi Icănzel. 
De asemenea, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.23/2016 privind finanţarea 
unor activităţi culturale şi sociale de interes judeţean cu modificările şi completările 
ulterioare, se propune alocarea sumei de 40.000 lei din capitolul 87 „Alte Acţiuni” pentru 
Asociaţia pentru Tîrgu Mureş în vederea finanţării acţiunii Vâltoarea Mureşană. 
În urma analizei execuţiei bugetare pe primele şapte luni ale acestui an se constată unele 
nerealizări la venituri la „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe 
desfăşurare de activităţi” şi la ”Diverse venituri”. Faţă de această situaţie se propune 
diminuarea prevederilor bugetare cu suma de 1.588.000 lei. 
Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/e, 1/1/e, 2/20/c, 2/32/c, 2/48/a, 2/172, 
2/173, şi nr.2/174. 
Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 
 
 
PREŞEDINTE         DIRECTOR EXECUTIV 
Peter Ferenc        Alin Mărginean 

 
 

             
 
 

HOTĂRÂREA NR.120 

din 25 august 2016 
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli 

al R.A „ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, pe anul 2016 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând expunerea de motive nr. 16003/24.08.2016 a Direcţiei Economice, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate,  
Având în vedere solicitarea din adresa nr.15804/22.08.2016, a R.A. „Aeroportul 
Transilvania” Tîrgu Mureş, 
Luând în considerare prevederile art.6,  alin.(1) şi (3), precum şi cele ale art.10, alin.(2), 
lit.f) 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.20/07.01.2016 
privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a 
anexelor de fundamentare a acestuia, 
În temeiul art.91, alin.(1), Iit. a) şi alin.(2), lit.d), precum şi al art.97 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 
                                                   hotărăşte: 
 
Art.1. Bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.8/28.01.2016, se rectifică după cum urmează: 
(1) Anexa nr.1 ”Bugetul de venituri şi cheltuieli” (bugetul activităţii generale) se modifică şi 
se înlocuieşte cu Anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
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(2) Anexa de fundamentare nr.4 „Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare” se 
modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr.2 la  prezenta hotărâre. 
Art.2. Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Mureş şi 
R.A ”Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, care va răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 
Art.4. Pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş, al R.A  ”Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş” şi 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, se publică doar Anexa nr.1 ”Bugetul de venituri şi 
cheltuieli”, coloana propuneri rectificare an curent (2016), în conformitate cu prevederile 
Anexei nr.6, punctul I al Ordinului Ministrului Finanţelor nr.20/2016.  
 
 

PREŞEDINTE                                                                           Contrasemnează 
Péter Ferenc                                                                                  SECRETAR  
                                      Paul Cosma  
 
 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
Direcția Economică 
Nr. 16003/24.08.2016 
Dosar VI/D/2 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli 

al R.A „ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, pe anul 2016 
 
 
Bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A „ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, pentru anul 
2016, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.8/28.01.2016, fiind elaborat în 
conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.20/07.01.2016 
privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a 
anexelor de fundamentare a acestuia. 
Prin adresa nr.4035/22.08.2016, înregistrată la Consiliul judeţean Mureş sub 
nr.15804/22.08.2016, R.A.”Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş” înaintează Hotărârea 
Consiliului de Administraţie nr.8/22.08.2016 care aprobă rectificarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al Regiei, pe anul în curs, rectificare ce afectează activitatea de investiţii şi 
anume renunţarea la unele obiective de investiţii, concomitent cu înscrierea altora noi, 
respectiv, suplimentarea sau diminuarea de sume la unele poziţii rămase în Listă, precum şi 
redenumirea unor obiective, majoritatea constituind bunuri de natura domeniului public al 
unităţii administrativ teritoriale. 
Din Notele de Fundamentare pe obiective de investiţii ataşate documentaţiei transmise de 
Aeroport, rezultă că, solicitarea de rectificare este justificată în mare parte de cerinţele 
impuse de către auditul de supraveghere al Autorităţii Aeronautice Civile Române(AACR) 
privind reconversia certificatului de aerodrom, raportat la cerinţele Regulamentului 
(UE)139/2014. 
În mod concret, se solicită: 
- 1.Schimbarea denumirii obiectivului de investiţii „Reactualizare documentaţie de 
obstacolare pentru pistă de 2000x45m, pe raza de 45 km”, cu valoarea de 105 mii lei, în 
„Efectuarea de măsurători topografice, de obstacolare şi set de date de aerodrom, conform 
Reg(UE)139/2014”, schimbare impusă în urma auditului AACR, cu includerea unor lucrări de 
furnizare date aeronautice actualizate, necesare realizării documentaţiei aeroportului 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa1_hot120_2016.pdf
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pentru conversia certificatului de aerodrom, în conformitate cu reglementările specificate 
mai sus. (Nota de fundamentare a Aeroportului nr.4012/19.08.2016). 
2. Renunţarea la următoarele obiective de investiţii: 
2.1 „Proiect tehnic pentru reparaţii curente la suprafeţe de mişcare”, în valoare de 50 mii 
lei 
Aeroportul motivează radierea poziţiei prin propunerea de efectuare, în acord cu 
proiectantul, a lucrărilor de reparaţii curente la dale izolate de pe suprafeţele de mişcare, 
cu tehnologia de reparaţie prevăzută în cadrul proiectului tehnic pentru: 
````` 
Reparaţii capitale-RK, urmând a face parte din releveul cu dale defecte de pe suprafeţele 
de mişcare; 
2.2 Proiect tehnic extindere sistem TVCI pentru supraveghere gard perimetral, în valoare 
de 100 mii lei; 
2.3 „Execuţie RK suprafeţe de mişcare şi RESA (inclusiv instalaţii aferente)”, în valoare de 
55000 mii lei; 
Având în vedere strategia Consiliului de Administraţie de accesare pe termen mediu a 
fondurilor nerambursabile, se renunţă în acest an la investiţie, urmând a se executa 
reparaţii curente la suprafeţele de mişcare, în valoare de 1000 mii lei. 
2.4” Multifuncţional de deszăpezire”, în valoare de 1700 mii lei. 
3. Diminuarea valorică a următoarelor obiective de investiţii: 
3.1”Upgrade PT balizaj la CATII OACICRAlfa, platforma 2 şi iluminat platforma”- se 
propune diminuare valoare obiectiv cu 6 mii lei (de la 25 mii lei la 19 mii lei); 
3.2 „Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) şi proiect tehnic RK 
suprafeţe de mişcare şi RESA (inclusiv instalaţii aferente)” - se propune diminuare cu 90 mii 
lei(de la 230 mii lei la 140 mii lei); 
3.3 „Upgrade sistem procesare şi control pasageri (CMS)”- se propune diminuare valoare 
obiectiv cu 3 mii lei (de la 45 mii lei la 42 mii lei); 
3.4 „Master Plan Aeroport” cu 1 mii lei (de la 90 mii lei la 89 mii lei) 
Diminuările sunt motivate de economiile realizate în procedura achiziţiei. 
4. Suplimentarea sumei la obiectivul de investiţii „Autospecială de stins incendii de 
aeroport”, (valoare aprobată iniţial prin HCJ 8/2016: 1300 mii lei), cu 1700 mii lei, prin 
redistribuirea sumei de la obiectivul „Multifuncţional de deszăpezire” (valoare totală 1700 
mii lei), obiectiv la care se renunţă. 
Modificarea este justificată de auditul efectuat de AACR, care a constatat că actuala 
autospecială deţinută de Aeroport nu mai corespunde cerinţelor actuale, declarând-o 
neconformă, datorită imposibilităţii dozării corespunzătoare a spumogenului, fiind uzată din 
punct de vedere fizic şi moral, cu posibilitate de intervenţie limitată şi necesitând un număr 
mare de personal de deservire. 
În aceste condiţii, Aeroportul informează că, urmare a studierii pieţei de specialitate, au 
fost identificate o serie de echipamente noi, concepute special pentru aeroporturi, care se 
ridică la valoarea aproximativă de 3.050.000 lei cu TVA. (Nota de fundamentare a 
Aeroportului nr.3377/18.07.2016) 
5. Includerea pe Lista de investiţii a noi obiective, ce urmează a fi finanţate din 
reaşezarea sumelor prin economiile realizate la alte poziţii, după cum urmează: 
5.1. Obiectivul „Elaborare documentaţie de lucrări necesare în vederea conversiei 
certificatului de aerodrom”, investiţie estimată la valoarea de 100 mii lei. 
Oportunitatea investiţiei este motivată de cerinţele specificate în cadrul auditului AACR 
pentru recertificarea Aeroportului şi anume necesitatea efectuării unei documentaţii 
complexe privind elaborarea documentaţiilor tehnice necesare executării lucrărilor care se 
impun în situaţia în care aplicarea în vederea conversiei certificatului de aerodrom se face 
pentru alte caracteristici fizice ale suprafeţelor de mişcare, balizaj etc., decât cele 
declarate în acest moment în documentele aeronautice (conform Referat oportunitate 
Aeroport nr.3402/19.07.2016) 
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5.2 Obiectivul „Elaborare plan de acţiune privind gestionarea şi reducerea zgomotului 
pentru Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, investiţie estimată la 15 mii lei. 
Investiţia este motivată de cerinţele specificate în reglementările privind protecţia mediului 
impunându-se întocmirea unei documentaţii de specialitate care să indice modalitatea de 
implementare a concluziilor şi recomandărilor din documentaţia aferentă Hărţii de Zgomot 
pentru Aeroport, raportate la strategia de dezvoltare a Aeroportului (justificare în Nota de 
Fundamentare a Aeroportului nr.4013/19.08.2016) 
5.3 Obiectivul „Elaborare documentaţie pentru Autorizaţia de incendiu”, investiţie 
estimată la 35 mii lei. 
Având în vedere faptul că asupra obiectivului Aerogară-Bloc Tehnic, din incinta 
Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureş, în cursul anului 2013 au fost efectuate lucrări de 
extindere, prin realizarea unei copertine exterioare şi extinderea zonei publice aferente 
terminalului de plecări internaţionale, Autorizaţia de incendiu actuală, emisă de ISU 
„Horea” al judeţului Mureş, nu mai corespunde condiţiilor pentru care a fost emisă. 
Documentaţia propusă este parte a dosarului de autorizare (justificare în Nota de 
Fundamentare a Aeroportului nr.4026/19.08.2016) 
5.4 Obiectivul „Analiză de risc pentru securitatea fizică a obiectivului Aeroport 
„Transilvania” Tîrgu Mureş, în valoare de 65 mii lei. 
În Nota de Fundamentare a Aeroportului nr.400/19.08.2016 studiul este motivat prin 
necesitatea respectării legislaţiei în vigoare, respectiv, Legea nr.333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Normelor metodologice de 
aplicare a acesteia, urmărindu-se în cadrul procesului standardizat de management al 
riscului, determinarea în mod dinamic, a măsurilor necesare şi aplicabile pentru încadrarea 
riscurilor de securitate, la niveluri accesibile. 
Obiectivul urmează să fie finanţat din tariful de securitate, sursă proprie a Regiei. 
5.5 Obiectivul „Achiziţionare sisteme PC, hărţi caroiate, legături telefonice, staţii emisie-
recepţie (realizare centru de criză)-etapa 1, în valoare de 35 mii lei. Obiectivul se impune a 
fi inclus pe Lista de investiţii, urmare a semnalării de către auditorii din cadrul Autorităţii 
Aeronautice Civile Române, cu ocazia controlului efectuat, a neconformităţii privind lipsa 
unui spaţiu din cadrul aeroportului destinat situaţiilor de criză şi dotat conform cerinţelor 
cuprinse în Programul Naţional de Securitate Aeronautică, aprobat prin HG 
nr.1093/04.12.2012 (justificare în Nota de Fundamentare a Aeroportului 
nr.4000/19.08.2016). ```````` ``` 4/4 
Obiectivul va fi de asemenea finanţat din tariful de securitate. 
 
În concluzie, Bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, 
comparativ cu bugetul aprobat prin HCJ nr.8/2016, urmează să suporte o rectificare la 
Anexa de Fundamentare nr.4 „ Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare”, prin 
renunţarea la unele obiective de investiţii, modificarea sumelor alocate unor obiective şi 
înscrierea de noi obiective, prin redistribuirea sumelor de la poziţiile diminuate sau retrase. 
Prin renunţarea în acest an la investiţia de mare anvergură privind reparaţia capitală a 
pistei „Execuţie RK suprafeţe de mişcare şi RESA (inclusiv instalaţii aferente)”, în valoare 
de 55000 mii lei, bugetul total al activităţii de investiţii se diminuează de la 59490 mii lei 
la 4490 mii lei, din care 4055 mii lei, alocaţii de la bugetul judeţean. 
Influenţa se reflectă şi în Anexa 1 – Bugetul activităţii generale, atât la nivelul surselor cât 
şi al cheltuielilor de investiţii, acestea modificându-se în mod corespunzător. 
Având în vedere argumentaţia prezentată mai sus, supunem spre dezbatere şi aprobare 
proiectul de hotărâre alăturat. 
 
 
PREŞEDINTE           DIRECTOR EXECUTIV 
Péter Ferenc           Alin Mărginean 
             



    11/13 

 

HOTĂRÂREA NR.121 
din 25 august 2016 

pentru  repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale din judeţ  a unor sume pentru 
finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în 

învăţământul de masă, pentru anul 2016 
 
 
Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând  Expunerea de motive nr.15 689/19.08.2016 a Direcţiei Economice,  precum şi avizul 
comisiilor de specialitate,  
Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 423/16.06.2016 privind repartizarea 
sumelor aprobate prin lege, pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu 
cerinţe educaţionale speciale, integraţi în  învăţământul de masă, precum şi metodologia de 
alocare a acestor sume unităţilor de învăţământ de masă,  pentru anul 2016,  
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

hotărăşte: 
 
Art.1. (1)  Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a sumei de 66.060 
lei, pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale 
integraţi în învăţământul de masă, pentru anul 2016, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
(2) Autorităţile deliberative şi executive ale administraţiei publice locale, constituite la 
nivelul unităţilor administrativ teritoriale cărora le-au fost repartizate sume potrivit 
alineatului (1), au obligaţia alocării şi utilizării acestora conform destinaţiilor prevăzute de 
lege şi cu respectarea metodologilor legale aprobate.  
Art.2. Sumele acordate potrivit anexei, rămase neutilizate se vor restitui, până la data de 
15 decembrie 2016, bugetului judeţean în vederea regularizării cu  bugetul de stat. 
Art.3. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund unităţile administrativ – 
teritoriale prevăzute în anexă. 
 
 
PREŞEDINTE                                                                                      Contrasemnează                                                               
Péter Ferenc                  SECRETAR                                                                                                                                                                                       
                                           Paul Cosma 

 
 
 
DIRECŢIA ECONOMICĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr.15689/19.08.2016 
Dosar VII/C/1 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
pentru repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale din judeţ a unor sume pentru 

finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în 
învăţământul de masă, pentru anul 2016 

 
Potrivit anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.423/16.06.2016, judeţului Mureş i-a fost 
alocată, în trimestrul III al anului 2016, suma de 913.000 lei, reprezentând sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2016/anexa1_hot121_2016.xls
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cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, urmând ca aceste sume să 
fie repartizate pe unităţi administrativ – teritoriale prin hotărâre de consiliu judeţean. 
Prin adresele nr.5859/10.08.2016 şi nr.6060/17.08.2016, Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Mureş, ţinând seama de prevederile art.2, alin.5 din Metodologia de alocare a sumelor 
necesare acordării drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerinţe 
educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, ne înaintează situaţia 
centralizatoare privind beneficiarii pe grupe de vârstă şi a zilelor de şcolarizare în anul 
şcolar 2015 – 2016 (ianuarie – iunie 2016), respectiv anul şcolar 2016 – 2017 (septembrie – 
decembrie 2016), întocmită în baza situaţiilor nominale transmise de către unităţile şcolare 
de pe raza unor unităţi administrativ –teritoriale din judeţ. 
Propunem repartizarea de sume pe localităţi conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 
 
 
 
PREŞEDINTE          DIRECTOR 
Péter Ferenc          Alin Mărginean 
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