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HOTĂRÂREA NR.109 

                                      din 11 septembrie 2015 

privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa  
pe valoarea adăugată pentru finanţarea drumurilor judeţene şi comunale 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.17.464/10.09.2015 a Direcţiei Economice, precum și 

avizul comisiilor de specialitate,  

În temeiul dispoziţiilor art. 97, alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 82 alin. (4) 

din Ordonanţa Guvernului României nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de 

stat pe anul 2015 şi art. 3 din Hotărârea Guvernului României nr. 638/2015 privind 

repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind  

drumurile judeţene şi comunale,  

hotărăşte: 

 

Art.1.(1) Se aprobă repartizarea sumei de 7.074 mii lei în vederea finanţării 

cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, 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 alin. (1), au obligaţia alocării şi utilizării acestora conform destinaţiilor 

prevăzute de lege şi cu respectarea metodologiilor legal aprobate.  

Art.2.De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund consiliile locale prezentate 

în anexă, direcţiile Economică şi Tehnică din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş. 

 

 

 

PREŞEDINTE                                                                               Contrasemnează 

Ciprian Dobre                                                                                      SECRETAR 

                                                                                                                                                       Paul Cosma 
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Nr.  17.464/10.09.2015 

Dosar VI D/1   

              

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea drumurilor 

judeţene şi comunale 

 

Prin Ordonanţa nr. 20/2015  cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 a fost 

aprobată suma de  300.000 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile 

judeţene şi comunale, repartizarea acesteia pe judeţe fiind aprobată prin Hotărârea 

Guvernului României nr. 638/2015. Suma repartizată  judeţului Mureş  prin această 

hotărâre este de 7.074 mii lei. 

Potrivit prevederilor art. 3  din  Hotărârea Guvernului nr. 638/2015  repartizarea pe unităţi 

administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru  

finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale din judeţul Mureş se face 

de către Consiliul Judeţean Mureş, prin hotărâre, în funcţie de lungimea şi starea tehnică a 

acestora, după consultarea primarilor. Ţinând cont de acest fapt, Direcţia Economică şi 

Direcţia Tehnică din cadrul Consiliului Judeţean Mureş au transmis adresa nr. 

16578/26.08.2015,  prin care au fost solicitate de la unităţile administrativ-teritoriale de 

pe raza judeţului informaţii relevante privind lungimea şi starea drumurilor judeţene şi 

comunale aflate în administrarea acestora.  

În baza informaţiilor furnizate de către unităţile administrativ-teritoriale şi a notei interne 

a  Direcţiei Tehnice nr. 17255/2015  privind  necesitatea  de repartizare a unor sume 

pentru întreţinerea, asigurarea siguranţei rutiere şi lucrări accidentale la drumurile 

judeţene aflate în administrarea Consiliului Judeţean Mure s-a întocmit proiectul de 

hotărâre anexat, supus spre aprobarea Consiliului Judeţean Mureş. 

  

PREŞEDINTE                         DIRECTOR EXECUTIV                  DIRECTOR EXECUTIV 
Ciprian Dobre                      Alin Mărginean                               Ionel Ignat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Friss Csaba 
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