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HOTĂRÂREA NR.34 

                                       din  27 februarie 2014 

pentru modificarea şi completarea  Hotărârii Consiliului Judeţean        

nr. 189/2013, privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în 

anul 2014 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate 

Consiliului Judeţean Mureş 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.2.964/20.02.2014 a Direcţiei Economice la proiectul 
de hotărâre  pentru  modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
nr.189/ 2013, privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2014 
bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean 
Mureş, adresa nr. 47191/2013 a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, adresa 
nr.5680/2014 a Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii 
Străine,  precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere prevederile: 

- art.20, alin.(1), lit. „b”, art.27 şi art.68 din Legea privind finanţele publice locale 
nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art.266, 267 şi 268 din Legea privind codul fiscal nr.571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- art.41, art.46 şi art.47 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(3), lit. „c” şi art.97, alin.(1) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu respectarea procedurilor  reglementate de Legea 
nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.I.  Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.189/2013, privind aprobarea unor 
tarife şi taxe locale datorate în anul 2014 bugetului propriu al judeţului Mureş şi 
instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş, se modifică şi se completează 
după cum urmează: 

1. Art.1 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„ Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2014 se aprobă cuantumul taxelor şi tarifelor 
pentru unele activităţi care constituie venituri proprii ale bugetului judeţului Mureş 
şi a instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş, conform anexelor nr. 1 – 
6.”. 
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2. După anexa nr.4 se introduc două anexe, nr. 5 şi nr.6, care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.II. (1) De executarea prezentei hotărâri răspund Direcţia Economică şi Direcţia 
Tehnică din cadrul Consiliului Judeţean Mureş. 

            (2) Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Mureş şi se 
comunică direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş 
nominalizate la alin.(1) al prezentului articol, urmând să intre în vigoare la data 
aducerii la cunoștință publică. 

 

 
PREŞEDINTE                                                                          Contrasemnează                                                               

Ciprian Dobre                                                                                 SECRETAR 

                                                                                                                                                Paul Cosma 
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Nr. 2.964/20.02.2014 

Dosar: VII/C/2 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea  Hotărârii 
Consiliului Judeţean nr.189/2013, privind aprobarea unor tarife şi taxe 

locale datorate în anul 2014 bugetului propriu al judeţului Mureş şi 
instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş 

 

În baza OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi 
completările ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş, în calitate de administrator 
al drumurilor judeţene  din judeţul Mureş, are obligaţia de a urmări şi verifica 
respectarea prevederilor legale privind execuţia lucrărilor de orice fel realizate 
în zona drumurilor, precum şi întreţinerea, repararea şi modernizarea 
drumurilor publice judeţene din judeţul Mureş, în total 705,531 km. 

În acest sens, în conformitate cu dispoziţiile art.46, coroborate cu cele ale 
art.47 alin. (4), ambele din actul normativ mai sus indicat, pentru ocuparea 
zonei drumurilor, a podurilor, pasajelor, viaductelor şi tunelurilor, prin 
realizarea unor lucrări sau amplasarea în zona drumului public a panourilor 
publicitare, a oricărei construcţii sau instalaţii, în orice scop, acceptate de 
administratorul drumurilor, se aplică taxe de utilizare, care se constituie ca 
venituri la dispoziţia acestuia în vederea asigurării fondurilor necesare, pe 
lângă subvenţiile primite de la bugetul de stat, administrării, întreţinerii, 
reparării şi modernizării drumurilor publice aflate în administrare. 

Potrivit Normelor tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, 
instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, 
viaducte şi tuneluri rutiere aprobate prin Ordinul nr. 571/1997, emis de 
Ministerul Transporturilor, cu modificările ulterioare, acceptul 
administratorului drumului comportă două faze prealabile începerii lucrărilor, 
constând în emiterea acordului prealabil, respectiv a autorizaţiei de amplasare 
şi acces la drum. 

Potrivit prevederilor art.41 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997, republicată, 
privind regimul drumurilor, Consiliul Judeţean Mureş, în calitate de 
administrator al drumurilor judeţene din judeţul Mureş, poate elibera 
autorizaţii speciale de transport, pentru efectuarea transportului pe aceste 
drumuri cu vehicule rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România sau în 
alte state cu depăşirea masei totale maxime admise şi a maselor maxime 
admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele 2 şi 3 
din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997, în condiţiile stabilite prin ordin comun al 
ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi 
internelor.  

 



 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   2/2 

 

 

Pentru autorizarea acestor transporturi se aplică taxe de utilizare a drumurilor 
care se constituie ca venituri proprii ale administratorului drumurilor pentru 
finanţarea lucrărilor de administrare, exploatare, întreţinere, consolidare, 
reparaţii şi modernizare a drumurilor aflate în administrarea sa.  

În conformitate cu prevederiile art.47, alin.7, lit.b), din Ordonanţa Guvernului 
nr.43/1997, republicată, Direcţia Tehnică a înaintat spre avizare la Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii, cu adresa nr.20152/17.10.2013, taxele 
cuprinse în anexele 5 şi 6. 

Cu adresa nr. 47191/25.11.2013, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a 
avizat taxele propuse, cu specificaţia că acestea trebuie avizate şi de către 
conducerea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii 
Străine, conform prevederilor legale prevăzute de art.32, alin.7din OUG 
nr.96/2012. 

În acest sens, Consiliul Judeţean Mureş a solicitat Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, cu adresa nr.22884/27.11.2013, 
avizarea acestor taxe, primind avizul cu adresa  nr.5680/22.01.2014.   

În baza art.27 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, consiliile judeţene au competenţa de a 
stabili impozite şi taxe locale în limitele şi în condiţiile legii. 

Având în vedere prevederile art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modificările ulterioare, impozitele şi taxele locale prevăzute de către 
consiliile locale şi consiliile judeţene au posibilitatea de a  fi majorate cu până 
la 20%, cu excepţia taxelor asupra mijloacelor de transport.  

Faţă de toate considerentele mai sus arătate, având în vedere şi faptul că prin 
dimensionarea taxelor şi tarifelor locale pentru anul 2014 se urmăreşte 
asigurarea unor surse de venituri la bugetul local în vederea angajării şi 
acoperirii cheltuielilor bugetului local, cu respectarea prevederilor legale, 
propunem adoptarea proiectului de hotărâre alăturat. 

 

 

 

PREŞEDINTE                                                                 DIRECTOR EXECUTIV                                                               
Ciprian Dobre                                                                            Bartha Iosif     
                                                                                    
    
                                                                                   DIRECTOR EXECUTIV 

                                                                                      Cătălin Ormenişan 
 
 
 
Întocmit: consilier Iulia Axente       
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