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HOTĂRÂRE nr. 1.305 din 30 decembrie 2021
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2021 al Societăţii Naţionale 
"Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT GUVERNUL ROMÂNIEI

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1251 din 30 decembrie 2021

Data intrării în vigoare 30-12-2021
Având în vedere prevederile  cu privire la rectificarea bugetului de Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2021
stat pe anul 2021 şi ale  cu privire la rectificarea bugetului de stat Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2021
pe anul 2021 şi la instituirea cadrului legal pentru acordarea unui împrumut subordonat de către statul român, prin 
Ministerul Finanţelor, în calitate de acţionar, către CEC Bank - S.A., cu modificările ulterioare,
în temeiul , şi al  şi art. 108 din Constituţia României, republicată art. 4 alin. (1) lit. a) art. 10 alin. (2) lit. f) din 

 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013
statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie 
majoritară, aprobată cu completări prin , cu modificările şi completările ulterioare,Legea nr. 47/2014
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2021 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional 
Mihail Kogălniceanu - Constanţa“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut 
în  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.anexa

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Sorin Mihai Grindeanu

Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,

Marius-Constantin Budăi

Ministrul finanţelor,

Adrian Câciu
Bucureşti, 30 decembrie 2021.
Nr. 1.305.

ANEXĂ*)
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa“ - S.A.
Sediul/Adresa: localitatea Mihail Kogălniceanu, str. Tudor Vladimirescu nr. 4, judeţul Constanţa
Cod unic de înregistrare: RO 11212645

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT 
pe anul 2021
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