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HOTĂRÂREA NR.1 

din 15 ianuarie 2018 

 

privind aprobarea repartizării, pe anul 2018, a sumelor pentru echilibrarea bugetelor 

locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din județul Mureș şi a sumelor defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile 

judeţene şi comunale, precum şi estimarea sumelor ce vor fi repartizate pentru anii 

2019, 2020 şi 2021 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.704/15.01.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, raportul de specialitate al Compartimentului Analiză şi Asistenţă Economică 

nr.703/15.01.2018, raportul Serviciului Juridic nr.702/15.01.2018, precum şi avizele 

comisiilor de specialitate,  

Având în vedere  prevederile: 

-  art. 4 lit. "c" şi "d" şi  art. 6  alin. (3) lit. "b"  şi  alin. (8) din Legea nr. 2/2018 - 

Legea bugetului de stat pe anul 2018, 

- art. 39 alin. (2)-(6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare şi 

- adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş nr. 14495/10.01.2018, 

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

publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

hotărăşte: 

Art.1. (1) Se aprobă repartizarea pe anul 2018 a sumei de 14.879.000 lei pentru 

achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de 

capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor 

de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită 

cofinanţare locală, conform coloanei nr. 2 din anexa nr. 1 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

(2) Sumele estimate a fi repartizate pentru echilibrarea bugetelor locale în perioada 

2019-2021, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3) lit. "b" din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

se regăsesc în coloanele nr. 3-11 din anexa 1. 

(3) 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. 
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Art.2. (1) Se aprobă repartizarea sumei de 10.360.000 lei în vederea finanţării 

cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, conform coloanei nr. 2 din 

anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

(2) Sumele estimate a fi repartizate în perioada 2019-2021 în vederea finanţării 

cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale se regăsesc în coloanele nr. 3-5 

din anexa 2. 

(3) 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.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, 

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş, unităţilor administrativ-

teritoriale cuprinse în anexe şi direcţiilor Economică şi Tehnică din cadrul Consiliului 

Judeţean Mureş, care răspund de ducerea sa la îndeplinire. 

 

 

 

PREŞEDINTE                                                                           Contrasemnează                                                              

Péter Ferenc                                                                                   SECRETAR 

                                                                                                                                                  Paul Cosma 
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Nr. 704/15.01.2018 

Dosar VI D/1 

              

EXPUNERE DE MOTIVE 

la  proiectul  de  hotărâre  privind aprobarea repartizării, pe anul 2018, a sumelor 

pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din 

județul Mureș şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate 

finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, precum şi estimarea 

sumelor ce vor fi repartizate pentru anii 2019, 2020 şi 2021 

 

În conformitate cu prevederile art. 4 lit. "c" din Legea nr. 2/2018 - Legea bugetului de stat 

pe anul 2018 au fost alocate judeţului Mureş sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale totalizând 

10.360.000 lei, repartizarea acestora pe unităţi administrativ-teritoriale urmând a fi 

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

a drumurilor, după consultarea primarilor. Estimările pentru anii 2019-2021 se regăsesc în 

anexa nr. 6 la Legea bugetului de stat pe anul 2018. 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) lit. "b" din Legea nr. 2/2018, se constituie un 

fond la dispoziţia Consiliului Judeţean Mureş din cota de 17,25%  din impozitul pe venit, 

calculat prin înmulţirea numărului de locuitori ai judeţului cu suma de 25 lei şi care se 

repartizează integral în anul 2018 comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţ, prin 

hotărâre a consiliului judeţean, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata 

cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital şi pentru susţinerea programelor de 

dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală. Fondul 

astfel constituit este de 14.879.000 lei. Estimările privind cotele defalcate din impozitul pe 

venit şi din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale care vor fi 

repartizate de către Consiliul Judeţean Mureş pentru perioada 2019-2021 au fost 

comunicate de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş prin adresa nr. 

14495/10.01.2018. 

Pentru  fundamentarea  repartizării  sumelor susmenţionate, Consiliul Judeţean Mureş a 

solicitat unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ transmiterea unor date,  fiind 

consultată şi Direcţia Tehnică în privinţa drumurilor judeţene. 

Având în vedere cele de mai sus şi rapoartele Compartimentului Analiză şi Asistenţă 

Economică şi Serviciului Juridic, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre anexat. 

PREŞEDINTE           
Péter Ferenc                  
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Nr. 703/15.I.2018 

Dosar VI D/1 

              

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la  proiectul  de  hotărâre  privind aprobarea repartizării, pe anul 2018, a sumelor 

pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din 

județul Mureș şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate 

finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, precum şi estimarea 

sumelor ce vor fi repartizate pentru anii 2019, 2020 şi 2021 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 4 lit. "c" din Legea nr. 2/2018 - Legea bugetului de stat 

pe anul 2018 au fost alocate judeţului Mureş sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale totalizând 

10.360.000 lei, repartizarea acestora pe unităţi administrativ-teritoriale urmând a fi 

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

a drumurilor, după consultarea primarilor. 

În conformitate cu prevederile art. 4 lit. "d"  din  Legea nr. 2/2018 - Legea bugetului de 

stat pe anul 2018  au fost alocate judeţului Mureş sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ teritoriale 

totalizând  135.251.000 lei. Din această sumă, conform anexei nr. 7 la Legea nr. 2/2018, 

40.000.000 lei se alocă Judeţului Mureş pentru finanţarea  lucrărilor la Aeroportul 

Internaţional Tîrgu Mureş.  

Prin derogare de la prevederile art. 32 şi 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile 

art. 6 alin. (3) lit. "b" din Legea nr. 2/2018, se constituie un fond la dispoziţia consiliului 

judeţean din cota de 17,25%  din impozitul pe venit, calculat prin înmulţirea numărului de 

locuitori ai judeţului cu suma de 25 lei şi care se repartizează integral în anul 2018 

comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţ, prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru 

achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în 

ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare 

locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală. 

Potrivit anexei nr. 7 la Legea nr. 2/2018 valoarea fondului astfel constituit, aflat la 

dispoziţia Consiliului Judeţean Mureş, este de 14.879.000 lei. Aceste sume constituie 

venituri ale bugetelor locale ale untăţilor-administrativ teritoriale cărora le vor fi 

repartizate.  
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Prin adresa nr. 14495/10.01.2018, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş a 

comunicat Consiliului Judeţean Mureş sumele rezultate din cota de 20%, din estimările 

anilor 2019-2021, ce urmează a fi repartizate pe unităţile administrativ-teritoriale din 

judeţul Mureş, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Mureş, pentru achitarea arieratelor 

provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică 

a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru 

susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, conform 

prevederilor art. 33 alin. (3) lit. "b" din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare. Sumele comunicate se regăsesc în tabelul de mai 

jos: 

lei 

 2019 2020 2021 

Sume estimate a fi repartizate pentru 

echilibrarea bugetelor locale, din care: 

30.764.000 27.516.000 20.889.000 

- sume defalcate din TVA 19.083.000 15.106.000 7.750.000 

- sume din cota de 18,5% din impozitul pe 

venit 

11.681.000 12.410.000 13.139.000 

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată estimate a fi repartizate prin hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş  pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi 

comunale în perioada 2019-2021, prevăzute în anexa nr. 6 la Legea bugetului de stat pe 

anul 2018, sunt următoarele: 

- pentru anul 2019: 11.511.000 lei; 

- pentru anul 2020: 11.511.000 lei; 

- pentru anul 2021: 11.511.000 lei; 

Pentru  fundamentarea  repartizării  sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale şi a  

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru  finanţarea cheltuielilor privind 

drumurile judeţene şi comunale, Consiliul Judeţean Mureş a solicitat unităţilor 

administrativ-teritoriale din judeţ transmiterea unor date privind programele/proiectele de 

dezvoltare locală, arieratele înregistrate la data de 30.11.2017 şi situaţia drumurilor 

judeţene şi/sau comunale aflate în administrarea acestora. Pentru stabilirea sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată necesare pentru  finanţarea cheltuielilor privind 

drumurile judeţene a fost consultată şi Direcţia Tehnică din cadrul Consiliului Judeţean 

Mureş. 

Analizând  cele de mai sus, precum şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, rezultă următoarele: 
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- potrivit art. 39  alin. (2), termenul legal de repartizare, pe anul 2018, şi estimare a 

repartizării  pentru anii 2019-2021,  de către Consiliul Judeţean Mureş a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru  finanţarea cheltuielilor privind 

drumurile judeţene şi comunale şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată  

şi din  impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale este de 5 zile de la de la 

comunicare, respectiv data de 15.01.2018, sumele astfel repartizate constituind 

venituri ale bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale cărora le-au fost 

repartizate;  

- potrivit art. 39 alin. (3), ordonatorii principali de credite au obligaţia legală de a 

definitiva proiectele bugetelor locale în termen de 15 zile de la publicarea legii 

bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, respectiv până la data de 

18.01.2018, pe baza veniturilor proprii şi a sumelor repartizate conform alin. (2); 

- potrivit art. 39 alin. (6), proiectele de buget se aprobă de autorităţile deliberative în 

termen de maximum  45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul 

Oficial al României, respectiv până la data de 17.02.2018; 

- potrivit art. 78 alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (2), depăşirea termenului de 5 zile pentru  

repartizarea şi estimarea repartizării sumelor  susmenţionate, respectiv depăşirea 

termenului de definitivare a proiectelor de buget şi aprobare a acestora constituie  

contravenţii sancţionate cu amendă de la 1.000 la 2.500 de lei, respectiv de la 3.000 lei 

la 5.000 lei; 

- nerespectarea termenului legal de repartizare de către Consiliul Judeţean Mureş a 

sumelor susmenţionate, care reprezintă venituri ale bugetelor locale cărora le vor fi 

repartizate, generează dificultăţi în elaborarea proiectelor de bugete locale şi/sau 

sancţiuni contravenţionale legate de nerespectarea termenelor de elaborare şi 

aprobare a bugetelor locale  de către autorităţile administraţiei publice locale 

constituite la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţ. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV                                                         DIRECTOR EXECUTIV 
Alin Mărginean                                                                          Márton Katalin 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Friss Csaba 
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RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării, pe anul 2018, a 

sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-

teritoriale din județul Mureș şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi 

comunale, precum şi estimarea sumelor ce vor fi repartizate pentru anii 2019, 

2020 şi 2021 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

expunerea de motive nr. 704/15.01.2018 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: 

Actul administrativ analizat vizează repartizarea unor sume alocate Județului Mureș, 

potrivit prevederilor art. 4 lit. "c" și "d" și art.6 alin.(3) lit. "b" din Legea nr. 2/2018 a 

bugetului de stat pe anul 2018, după cum urmează: 

a) 10.360.000 lei - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 

cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale; și  

b) 14.879.000 lei – fond la dispoziţia Consiliului Judeţean Mureş, care se repartizează 

comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţ, pentru achitarea arieratelor provenite 

din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a 

vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru 

susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală. 

Astfel, în vederea definitivării proiectelor bugetelor locale de către ordonatorii 

principali de credite cu respectarea calendarului bugetar prevăzut la art.39 alin.(3) – 

(6) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare,  potrivit prevederilor art.39 alin.(2) din lege,  consiliile 

județene repartizează pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, în termen de 

5 zile de la comunicare.  

Întrucât, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş a comunicat  Consiliului 

Judeţean Mureş la data de 10.01.2018 sumele defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat, termenul legal de repartizare  pe anul 2018 și estimare a 

   Nr. 702/15.I.2018 

   Dosar nr. VI/D/1 
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repartizării pentru anii 2019-2021 de către Consiliul Județean Mureș se împlinește la 

data de 15.01.2018. 

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.”a” 

din Legea nr.215/2001 apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea 

repartizării, pe anul 2018, a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale 

unităţilor administrativ-teritoriale din județul Mureș şi a sumelor defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi 

comunale, precum şi estimarea sumelor ce vor fi repartizate pentru anii 2019, 2020 

şi 2021, poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş.  

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Lefter Erika 
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