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HOTĂRÂREA NR. 327 


privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli  


al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. pe anul 2022 
 


 


Consiliul Județean Sibiu, întrunit în ședință extraordinară convocată de îndată la 


data de 14 decembrie 2022, 


analizând Referatul de aprobare nr. 27836/ 05.12.2022 al Președintelui Consiliului 


Județean Sibiu și Raportul de specialitate nr. 27837/ 05.12.2022 al Direcției Economice - 


Serviciul Administrare Buget privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli 


al Aeroportului Internațional Sibiu R.A pe anul 2022,  


văzând Nota de fundamentare nr. DE 1032/ 24.11.2022 privind rectificarea bugetului 


de venituri și cheltuieli al Aeroportului Internațional Sibiu R.A. pe anul 2022,  


văzând avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Sibiu, 


în conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. (1) lit. c) și ale art. 10 alin. (2) lit. f) din 


Ordonanța Guvernului nr. 26/ 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 


operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici 


ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și 


completările ulterioare,  


în baza prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 398/ 1997 privind trecerea 


unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub 


autoritatea consiliilor județene, 


în temeiul dispozițiilor art. 1 și art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/ 


2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanțarea regiilor autonome aeroportuare cu 


specific deosebit, de interes local, cu modificările și completările ulterioare, 


având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/ 2019 


privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor 


economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, 


în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), al art. 179 alin. (3), al art. 182 și al art. 196 alin. (1) 


lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu 


modificările și completările ulterioare, 


 


HOTĂRĂŞTE: 


 


Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Aeroportului 


Internațional Sibiu R.A. pe anul 2022, conform anexelor nr. 1 - 5, care fac parte integrantă din 


prezenta hotărâre, după cum urmează: 


a) Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 rectificat și estimările pe 


anii 2023 și 2024; 


b) Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de 


venituri și cheltuieli pe anul 2022 rectificat și repartizarea pe trimestre a acestora; 


 


c) Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale; 


 


d) Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2022 


rectificat; 


e) Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante. 







Art. 2. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Directorului General al 


Aeroportului Internațional Sibiu R.A. 


 


Art. 3. Hotărârea se publică pe site-ul Consiliului Județean Sibiu la secțiunea 


Monitorul Oficial Local și se comunică persoanelor fizice și juridice interesate.  


 


 


 


Adoptată în Sibiu, la data de 14 decembrie 2022. 


 


 


 


 Contrasemnează: 


PREŞEDINTE, SECRETARUL GENERAL  


AL JUDEŢULUI, 


Daniela Cîmpean Ioan - Radu Răceu 


 























