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HOTĂRÂREA NR.119 

din 24 septembrie 2015 

privind  modificarea şi completarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Mureş nr.184/2014 privind aprobarea unor tarife şi taxe locale 
datorate în anul 2015 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor 

subordonate Consiliului Judeţean Mureş 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.14.967/30.07.2015 a Direcţiei Economice la proiectul 
de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 
nr.184/2014 privind aprobarea unor taxe şi tarife locale datorate în anul 2015 
bugetului propriu al judeţului şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş, 
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; 

-  Hotărârii Guvernului nr.1609/2009 privind înfiinţarea camerelor agricole 
judeţene prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, 
aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă; 

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1064/2013, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.544/2013 privind 
metodologia de calcul pentru al încărcăturii optime de animale pe hectar de 
pajişte şi nr.407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi 
închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, 
oraşelor, respectiv al municipiilor; 

- art.105 şi art.106 din Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 
619/2015 privind criteriile de eligibilitate, condiţiile specifice şi modului de 
implementare a schemelor de plăţi; 

Având în vedere notele nr.187.356/24.02.2015 şi nr.78.631/30.04.2015 transmise de 
către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale camerelor agricole judeţene, 
precum şi adresele înaintate Consiliului Judeţean Mureş de către Camera Agricolă 
Judeţeană Mureş nr.9097/11.05.2015, nr. 10682/05.06.2015 şi nr.12906/03.07.2015, 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
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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. Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.184/2014 privind 
aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2015 bugetului propriu al 
judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş, se modifică şi 
se înlocuieşte cu anexa 2/a, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II.(1) De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund Direcţia Economică  
din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi Camera Agricolă Judeţeană Mureş. 

          (2) Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al judeţului Mureş şi se comunică 
Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Camerei Agricole Judeţene Mureş, respectiv 
Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş.  

 

 

PREŞEDINTE                                                                          Contrasemnează 
Ciprian Dobre                                                                                  SECRETAR               SECRETAR                                                                                                                                                                                               Paul Cosma   
                                                                                                  Paul Cosma 
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           DIRECŢIA ECONOMICĂ 
               SERVICIUL BUGET 

Nr. 14.967/30.07.2015 

Dosar VII/B/2 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr.2 la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.184/2014 privind aprobarea unor 
tarife şi taxe locale datorate în anul 2015 bugetului propriu al judeţului 
Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.184/2014 privind aprobarea unor 
tarife şi taxe locale datorate în anul 2015 bugetului propriu al judeţului Mureş şi 
instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş, s-a aprobat tariful de 50 
lei/proiect pastoral, conform Anexei nr.2. La stabilirea  acestui tarif s-a avut în 
vedere elaborarea unui proiect mult mai simplu din punct de vedere tehnic. 
Conform Hotărârii Guvernului nr.78/2015, actualul proiect de amenajament 
pastoral presupune respectarea strictă a unui ghid şi se întocmeşte pentru 
fiecare primărie din judeţul Mureş. Astfel, potrivit devizului estimativ, întocmit 
de Camera Agricolă Judeţeană Mureş, costul pe hectar, este de 14,00 lei. 

În conformitate cu prevederiile art.5 alin. c) şi d) din Hotărârea Guvernului 
nr.1609/2009, beneficiarii măsurii 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-  
subzistenţă care au semnat decizii de finanţare începând cu anul 2012 şi nu au 
beneficiat de formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe,  pot 
urma aceste cursuri prin camerele agricole judeţene aflate în coordonarea 
tehnică şi metodologică a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la 
nivelul unui tarif de maxim 250 lei/cursant. 

În situaţiile centralizate, transmise Oficiului Judeţean pentru Finanţări Rurale 
de către Camera Agricolă Judeţeană Mureş, reiese faptul că aproximativ 100 de 
beneficiari ai Măsurii 141 au semnat decizii de finanţare începând cu anul 2012, 
nu au beneficiat de formare profesională dar sunt obligaţi să absolve cursul mai 
sus amintit. 

Camera Agricolă Judeţeană Mureş are dreptul de a  organiza un astfel de  curs 
de formare profesională, costurile legate de participarea şi efectuarea cursului 
fiind suportate integral de către beneficiari. Astfel, instituţia mai sus 
menţionată propune ca tariful perceput pentru acest curs să fie de 250 
lei/cursant. 

Menţionăm faptul că, absolvirea acestui curs este obligatoriu pentru fermierii 
beneficiari ai Măsurii 141 şi că această acţiune trebuie finalizată  până la data 
de 31 decembrie 2015. 



 

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

Conform Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 619/2015  
privind criteriile de eligibilitate, condiţiile specifice şi modul de implementare a 
schemelor de plăţi, fermierii care optează pentru Schema pentru micii 
fermieri(art.61 din Regulamentul UE nr. 1307/2013) şi care solicită şi Măsurile:  

 

10 „Agromediu şi clima 2014 – 2020”, 11 „ Agricultura ecologică” sau 13 „Plăţi 
pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice”, au obligaţia să 
respecte standardele eco- condiţionalitate pe întreaga suprafaţă a exploataţiei 
şi cerinţele specifice măsurilor/sub – pachetelor/ variantelor respective. Astfel, 
fermierii care accesează măsurile mai sus amintite trebuie să prezinte la APIA, 
până la data de 1 octombrie 2015 o dovadă care să ateste dobândirea unor 
cunoştinţe şi informaţii necesare. În acest sens, Camera Agricolă Judeţeană 
Mureş propune ca tariful perceput pentru acest curs să fie de 50 lei/cursant. 

Faţă de considerentele mai sus arătate şi de faptul că, autoritatea publică 
judeţeană urmăreşte asigurarea unor surse de venituri în vederea angajării şi 
acoperirii cheltuielilor bugetului local, cu respectarea prevederilor legale, 
propunem adoptarea proiectului de hotărâre alăturat.             

       

 PREŞEDINTE                                                         DIRECTOR EXECUTIV                                                          

Ciprian Dobre                                                                         Mărginean Alin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Întocmit : Iulia Axente  

                                        Verificat:  şef serviciu Ioana Tcaciu       
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