HOTĂRÂREA NR.198
din 21 decembrie 2017
privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2018
bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului
Judeţean Mureş

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.23893/07.11.2017 la proiectul de hotărâre privind
aprobarea unor taxe şi tarife locale datorate în anul 2017 bugetului propriu al
judeţului şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş, raportul de
specialitate al Direcţiei Economice, raportul Serviciului Juridic, precum şi avizul
comisiilor de specialitate,
Având în vedere dispoziţiile:
- art. 453-500 din Legea privind Codul Fiscal nr. 227/2015, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul,
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi Hotărârii Guvernului nr.387/2005 privind
aprobarea bazei de calcul pentru stabilirea taxelor privind furnizarea datelor din
Registrul permanent de evidenţă a populaţiei;
- Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii
electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului
instalării reţelelor de comunicaţii electronice şi ale Legii nr.154/2012 privind
regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Normele de
aplicare a Legii nr. 50/1991 aprobate prin Ordinul nr. 839/2009 emis de Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei;
- art. 41, 46 şi47 din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 20, alin. (1), lit. „b”, art. 27, art. 30, alin. (1) şi (2) şi art. 68 din Legea
privind finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (3), lit. c) şi art. 97, alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu respectarea procedurii, reglementate de Legea
``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

```````````

1/2

nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu
modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2018 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 de la nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.(1) De executarea prezentei hotărâri răspund Direcţia Economică, Direcţia
Juridică şi Administraţie Publică, Direcţia Tehnică, Direcţia Amenajarea
Teritoriului şi Urbanism şi Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş.
(2) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Mureş şi se
comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Mureş şi Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean
Mureş.

PREŞEDINTE

Contrasemnează

Péter Ferenc

SECRETAR
Paul Cosma
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DIRECŢIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET
Nr. 23893/07.11.2017
Dosar VI D/1

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor tarife şi taxe locale
datorate, în anul 2018, bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor
subordonate Consiliului Judeţean Mureş
Potrivit dispoziţiilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 30, alin (2) din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru prestarea unor servicii persoanelor fizice sau juridice, consiliile
judeţene pot adopta taxe speciale.
Conform prevederilor art. 30, alin (6) din Legea nr. 273/2006, taxele speciale se
fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele fizice sau juridice
care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-a instituit taxele
respective.
Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș este o instituție publică de
interes județean, ce funcționează în subordinea Consiliului Județean Mureș potrivit
O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice
comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare.
Conform art. 20 din O.G. nr.84/2001 „finanţarea cheltuielilor curente şi de capital
ale serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, care funcţionează ca
instituţii publice cu personalitate juridică, se asigură din venituri proprii şi
subvenţii de la bugetele locale”.
Potrivit art.21 din acelaşi act normativ: „veniturile proprii ale serviciilor publice
comunitare prevăzute la art.20, provin din sumele încasate din activităţile de
eliberare a documentelor, prin valorificarea formularelor utilizate în procesul de
eliberare a acestora şi prin furnizarea, în condiţiile legii, a actelor referitoare la
persoană, precum şi din donaţii şi sponsorizări”.
În acest context, pentru activitățiile care vor fi prestate, Direcția Județeană de
Evidență a Persoanelor Mureș prin adresa nr. 7667 din 10.10.2017 înregistrată la
Registratura Consiliului Județean sub nr. 21351 din 10.10.2017, propune, pentru
anul 2018, taxa specială privind furnizarea la nivel teritorial a datelor cu caracter
personal din Registrul național de evidență a persoanelor, în cuantum de 5 lei/
verificare/ persoană în sistem informatic.
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Prin Nota internă nr. 21311 din 17.10.2017 Serviciul Administrație Publică și
Cancelarie propune actualizarea cu indicele de inflație a tarifului perceput pentru
serviciul de Cercetare a documentelor din arhivă, cu respectarea prevederilor
art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Prevederile art. 7, alin. (18) şi (19), şi art. 45 alin. (1^1) din Legea nr. 50/1991,
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, reglementează perceperea de taxe la eliberarea
certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire, precum şi a avizului
structurii de specialitate.
Dispoziţiile art. 474 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare stabilesc limitele minime și maxime ale taxelor pentru
eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire precum şi a
altor avize.
În baza OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, 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 acest sens, în conformitate cu dispoziţiile art. 46, coroborate cu cele ale
art. 47, alin. (7) şi (10) din actul normativ mai sus indicat, pentru utilizarea
amprizei şi a zonei de siguranţă a drumurilor publice prin amplasarea supraterană
sau subterană a unor construcţii, instalaţii şi/sau panouri publicitare, prin
executarea de căi de acces la drumul public, cu amenajările aferente, parcări,
refugii auto, platforme carosabile şi de control, precum şi pentru accesul în zona
drumului public pentru efectuarea unor lucrări, acceptate de administratorul
drumului, se aplică tarife pentru utilizare şi access în zona drumului, care se
aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru drumurile de interes judeţean.
În baza prevederilor legale susmenționate, prin Hotărârea Consiliului Județean
Mureș nr.144/2017 a fost aprobat ”Regulamentul privind condiţiile în care se
realizează accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe domeniul
public al Județului Mureș, aflat în administrarea Consiliului Județean Mureș”
precum și ”Contractul-cadru de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de
rețele de comunicații electronice pe domeniul public al județului Mureș, aflat în
administrarea Consiliului Județean Mureș”.
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.
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Conform prevederilor art. 41 din OG nr. 43/1997, 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, maselor maxime admise pe axe
şi/sau dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele 2 şi 3 din OG
nr. 43/1997, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor și
infrastructurii și al ministrului administrației și internelor. Conform textului legal
amintit, se aplică tarife suplimentare de utilizare a drumurilor calculate în funcţie
de masa totală, de masele pe axe, de dimensiunile rezultate la transport, de
categoria drumului şi de lungimea traseului care urmează să fie parcurs.
Tarifele susmenţionate şi excepţiile de la plata acestora se stabilesc de
administratorii drumurilor publice şi se aprobă prin hotărâre a consiliilor judeţene,
pentru drumurile de interes judeţean, conform prevederilor art. 41, alin. (22) din
același act normativ.
Menționăm de asemenea că s-au avut în vedere și prevederile Ordinului ministrului
delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine
nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de
Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA, cu modificările și completările
ulterioare, precum și Normele privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei
vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau
dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
privind regimul drumurilor, aprobate prin Ordinul comun al ministrului
transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţieişi internelor
nr.356/107/2010 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi desfăşurarea
circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau
dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare.
Taxele susmenţionate se constituie ca venituri pentru proiectarea, administrarea,
exploatarea, întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor judeţene aflate în
administrarea Consiliului Judeţean Mureş, în aplicarea prevederilor art. 40^1 din
OG nr. 43/1997.
De asemenea s-au avut în vedere prevederile Legii nr. 159/2016 privind regimul
infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii
electronice și ale Legii nr.154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de
comunicaţii electronice (articolele neabrogate) care stabilesc condiţiile în care se
realizează accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea
publică sau privată în vederea construirii, instalării, întreţinerii, înlocuirii ori
mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură
fizică necesare susţinerii acestora şi unele măsuri privind construirea de reţele de
comunicaţii electronice.
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Faţă de toate considerentele mai sus arătate, coroborate cu dipoziţiile art. 27 din
Legea nr. 273/2006, potrivit cărora consiliile judeţene au competenţa de a stabili
impozite şi taxe locale în limitele şi în condiţiile legii şi având în vedere faptul că
prin dimensionarea taxelor şi tarifelor locale pentru anul 2018 se urmăreşte
asigurarea unor surse de venituri, la bugetul local şi ale instituţiilor subordonate,
în vederea angajării şi acoperirii cheltuielilor acestor bugete, propunem adoptarea
proiectului de hotărâre alăturat, împreună cu anexele 1 – 5, care fac parte
integrantă din acesta.

PREŞEDINTE

Întocmit : Iulia Axente
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DIRECŢIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET
Nr. 27664/15.12.2017
Dosar VI.D/1

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor tarife şi taxe locale
datorate, în anul 2018, bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor
subordonate Consiliului Judeţean Mureş
În conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și ale
art.30, alin (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, ambele cu
modificările și completările ulterioare, consiliile judeţene pot institui taxe pentru
funcționarea unor servicii publice locale, create pentru interesul persoanelor fizice
și juridice.Cuantumul taxelor se stabilesc anual, iar veniturile obținute din acestea
se utilizează integral pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și
funcționarea a acestor servicii.
Conform prevederilor art. 30, alin (6) din Legea nr. 273/2006, taxele speciale se
fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele fizice sau juridice
care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele
respective.
În acest sens, direcțile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Mureș, precum și Direcția de Evidență a Persoanelor Mureș, au înaintat propuneri
privind aprobarea taxelor și tarifelor pentru serviciile oferite comunității județene
în anul 2018, cuprinse în anexele 1 – 5 la proiectul mai sus amintit.
Astfel, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș este o instituție publică
de interes județean, ce funcționează în subordinea Consiliului Județean Mureș
potrivit O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor
publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările
ulterioare.
Conform art. 20 din O.G. nr.84/2001 „finanţarea cheltuielilor curente şi de capital
ale serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, care funcţionează ca
instituţii publice cu personalitate juridică, se asigură din venituri proprii şi
subvenţii de la bugetele locale”.
Potrivit art.21 din acelaşi act normativ: „veniturile proprii ale serviciilor publice
comunitare prevăzute la art.20, provin din sumele încasate din activităţile de
eliberare a documentelor, prin valorificarea formularelor utilizate în procesul de
eliberare a acestora şi prin furnizarea, în condiţiile legii, a actelor referitoare la
persoană, precum şi din donaţii şi sponsorizări”.
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Prin adresa înregistrată la Registratura Consiliului Județean sub nr. 21 351 din
10.10.2017 , Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș, propune, pentru
anul 2018, taxa specială privind furnizarea la nivel teritorial a datelor cu caracter
personal din Registrul național de evidență a persoanelor, în cuantum de 5 lei/
verificare/ persoană în sistem informatic.
Prin Nota internă nr. 21311 din 17.10.2017 Serviciul Administrație Publică și
Cancelarie propune actualizarea cu indicele de inflație a tarifului perceput pentru
serviciul de Cercetare a documentelor din arhivă, cu respectarea prevederilor
art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Prevederile art. 7, alin. (18) şi (19), şi art. 45 alin. (1^1) din Legea nr. 50/1991,
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, reglementează perceperea de taxe la eliberarea
certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire, precum şi a avizului
structurii de specialitate.
Dispoziţiile art. 474 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare stabilesc limitele minime și maxime ale taxelor pentru
eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire precum şi a
altor avize.
Prin Raportul nr.22777/ 26.10.2017, Direcția Juridică și Administrație Publică
propune eliminarea Capitolului III din Anexa 2 la proiectul de act administrativ.
În această anexă sunt cuprinse taxe și tarife pentru anul 2018, propuse de
Serviciul Avizare, Autorizare și Control din cadrul Direcției Amenajare Teritoriu și
Urbanism , cuprinse în Anexa 2, la proiectul de act administrativ.
În baza OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, 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 acest sens, în conformitate cu dispoziţiile art. 46, coroborate cu cele ale
art. 47, alin. (7) şi (10) din actul normativ mai sus indicat, pentru utilizarea
amprizei şi a zonei de siguranţă a drumurilor publice prin amplasarea supraterană
sau subterană a unor construcţii, instalaţii şi/sau panouri publicitare, prin
executarea de căi de acces la drumul public, cu amenajările aferente, parcări,
refugii auto, platforme carosabile şi de control, precum şi pentru accesul în zona
drumului public pentru efectuarea unor lucrări, acceptate de administratorul
drumului, se aplică tarife pentru utilizare şi access în zona drumului, care se
aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru drumurile de interes judeţean.
În baza prevederilor legale susmenționate, prin Hotărârea Consiliului Județean
Mureș nr.144/2017 a fost aprobat ”Regulamentul privind condiţiile în care se
realizează accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe domeniul
public al Județului Mureș, aflat în administrarea Consiliului Județean Mureș”
precum și ”Contractul-cadru de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de
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rețele de comunicații electronice pe domeniul public al județului Mureș, aflat în
administrarea Consiliului Județean Mureș”.
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.
Conform prevederilor art. 41 din OG nr. 43/1997, 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, maselor maxime admise pe axe
şi/sau dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele 2 şi 3 din OG
nr. 43/1997, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor și
infrastructurii și al ministrului administrației și internelor. Conform textului legal
amintit, se aplică tarife suplimentare de utilizare a drumurilor calculate în funcţie
de masa totală, de masele pe axe, de dimensiunile rezultate la transport, de
categoria drumului şi de lungimea traseului care urmează să fie parcurs.
Tarifele susmenţionate şi excepţiile de la plata acestora se stabilesc de
administratorii drumurilor publice şi se aprobă prin hotărâre a consiliilor judeţene,
pentru drumurile de interes judeţean, conform prevederilor art. 41, alin. (22) din
același act normativ.
Menționăm de asemenea că s-au avut în vedere și prevederile Ordinului ministrului
delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine
nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de
Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA, cu modificările și completările
ulterioare, precum și Normele privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei
vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau
dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
privind regimul drumurilor, aprobate prin Ordinul comun al ministrului
transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţieişi internelor
nr.356/107/2010 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi desfăşurarea
circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau
dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare.
Taxele susmenţionate se constituie ca venituri pentru proiectarea, administrarea,
exploatarea, întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor judeţene aflate în
administrarea Consiliului Judeţean Mureş, în aplicarea prevederilor art. 40^1 din
OG nr. 43/1997.
De asemenea s-au avut în vedere prevederile Legii nr. 159/2016 privind regimul
infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii
electronice și ale Legii nr.154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de
comunicaţii electronice (articolele neabrogate) care stabilesc condiţiile în care se
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realizează accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea
publică sau privată în vederea construirii, instalării, întreţinerii, înlocuirii ori
mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură
fizică necesare susţinerii acestora şi unele măsuri privind construirea de reţele de
comunicaţii electronice.
Faţă de argumentele expuse anterior, opinăm că proiectul de hotărâre privind
aprobarea unor taxe și tarife locale datorate în anul 2018 bugetului propriu al
județului Mureș și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș, poate fi
supus dezbaterii și adoptării proiectului de hotărâre alăturat, împreună cu anexele
1 – 5, care fac parte integrantă din aceasta.
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Nr. 27712/ 15.12.2017
Dosar nr. VI/D/1

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor tarife și taxe locale
datorate în anul 2018 bugetului propriu al județului Mureș și instituțiilor
subordonate Consiliului Județean Mureș
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu
expunerea de motive nr.23893/7.11.2017 şi raportul de specialitate al Direcției
economice,
În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.172/23.11.2017,
am procedat la întocmirea prezentului raport, prin care precizăm următoarele:
În baza prevederilor art.484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și
ale art. 30 alin.(1) din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, ambele cu
modificările și completările ulterioare, consiliile județene pot institui taxe pentru
funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi
juridice.
Cuantumul taxelor se stabileşte anual conform prevederilor art.30 alin.(2) din Legea
nr.273/2006, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru
acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice de interes
local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare
a acestor servicii.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în anul
2018 bugetului propriu al județului Mureș și instituțiilor subordonate Consiliului
Județean Mureș, a fost supus procedurii reglementate prin Legea nr. 52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
Astfel, proiectul a fost publicat pe site-ul Consiliului Județean Mureș, cu luarea în
considerare a opiniei formulate prin Raportul de specialitate al Serviciului Juridic
referitor la proiectul de act administrativ, respectiv eliminarea Capitolului III din
Anexa nr. 2, demers în urma căruia nu s-au primit propuneri, sugestii sau opinii cu
privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, astfel cum se prevede
la art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003.
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Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea
prevederilor art.80-82, raportate la cele ale art. 6 alin.(3) coroborat cu art. 30 din
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, cu modificările si completările ulterioare.
Față de argumentele anterior expuse, raportat la prevederile art.91 alin.(3), lit.”c”
din Legea nr.215/2001 apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea unor
tarife și taxe locale datorate în anul 2018 bugetului propriu al județului Mureș și
instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș, poate fi supus dezbaterii și
aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş.
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