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HOTĂRÂREA NR.152 
din  17 decembrie 2018 

privind suplimentarea sumelor repartizate în anul 2018 pentru echilibrarea bugetelor 

locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din județul Mureș conform anexei nr. 1 

la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 1/2018 şi anexei la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr. 134/2018 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.27567/14.12.2018 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Mureş, raportul de specialitate al Compartimentului analiză şi asistenţă 

economică, raportul Serviciului juridic, precum şi avizele comisiilor de specialitate,  

Având în vedere  prevederile art. 6  alin. (3) lit. b)  şi alin. (10) din Legea bugetului 

de stat pe anul 2018 nr. 2/2018 şi Decizia şefului de administraţie al Administraţiei 

Judeţene a Finanţelor Publice Mureş nr. 27708/2018, 

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 7.221.021,85 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 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 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, 

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş, unităţilor administrativ-

teritoriale cuprinse în anexă şi Direcţiei economice din cadrul Consiliului Judeţean 

Mureş, care răspund de ducerea sa la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                                                                        Contrasemnează                                                               
Péter Ferenc                                                                                                SECRETAR 
                                                                                                                                                       Paul Cosma 
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Nr.  27567/14.12.2018 

Dosar VI D/1 

              

EXPUNERE DE MOTIVE 

la  proiectul  de  hotărâre  privind suplimentarea sumelor repartizate în anul 2018 

pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din 

județul Mureș conform anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 

1/2018 şi anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 134/2018 

 

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

bugetului de stat pe anul 2018, se constituie un fond la dispoziţia Consiliului Judeţean 

Mureş din cota de 17,25%  din impozitul pe venit. Acest fond 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. Valoarea actualizată a acestui fond la data 

de 22.11.2018 a fost 15.797.217,39 lei, acesta fiind repartizat integral pe unităţi 

administrativ-teritoriale conform anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 

1/2018 şi anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 134/2018.  

În condiţiile stabilite potrivit art. 6 alin. (10) din Legea nr. 2/2018 s-a emis Decizia şefului 

de administraţie al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş nr. 27708/2018  

potrivit căreia valoarea fondului la dispoziţia Consiliului Judeţean Mureş a fost majorată cu 

suma de 7.221.021,85 lei, aceasta urmând a fi repartizată pe unităţi administrativ-

teritoriale prin hotărâre a Consiliului Judeţean Mureş în conformitate cu prevederile art. 6 

alin. (3) lit. "b" din Legea nr. 2/2018. 

Pentru  fundamentarea  repartizării  sumelor, Consiliul Judeţean Mureş a analizat 

solicitările de fonduri aferente anului curent venite din partea  unităţilor administrativ-

teritoriale din judeţ.  

Având în vedere cele de mai sus supun spre aprobare proiectul de hotărâre anexat. 

 

 

PREŞEDINTE           
Péter Ferenc                  
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Nr.  27568/14.12.2018 

Dosar VI D/1 

              

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la  proiectul  de  hotărâre  privind suplimentarea sumelor repartizate în anul 

2018 pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-

teritoriale din județul Mureș conform anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr. 1/2018 şi anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr. 134/2018 

 

 

Potrivit anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 1/2018 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 a fost repartizată pe unităţi administrativ-teritoriale suma 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 în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) lit. "b" 

din Legea nr. 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018. Sumele repartizate au 

fost suplimentate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 134/2018 cu 

918.217,39  lei în baza  Deciziei şefului de administraţie al Administraţiei Judeţene a 

Finanţelor Publice Mureş nr. 25676/2018. 

În data de 05.12.2018 s-a comunicat Consiliului Judeţean Mureş Decizia şefului de 

administraţie al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş nr. 27708/2018 

prin care se aprobă majorarea fondului la dispoziţia Consiliului Judeţean Mureş, 

constituit conform art. 6 alin. (3) lit. "b"  din Legea nr. 2/2018, cu  suma de 

7.221.021,85  lei. Decizia susmenţionată a fost emisă având în vedere sumele încasate 

suplimentar din impozitul pe venit, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (10) din 

Legea nr. 2/2018. Potrivit art. 1 din decizie şi art. 6 alin. (3) lit. "b" din lege, suma 

comunicată se repartizează integral în anul 2018 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.  
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Pentru  fundamentarea  repartizării  sumelor Consiliul Judeţean Mureş a analizat 

solicitările de fonduri aferente anului curent venite din partea  unităţilor 

administrativ-teritoriale din judeţ.  

Analizând  cele de mai sus şi obligativitatea rectificării bugetelor locale, în 

conformitate cu prevederile art. 6 alin. (13) din Legea nr. 2/2018, cu sumele aprobate 

şi comunicate de către Consiliul Judeţean Mureş unităţilor administrativ-teritoriale, 

rezultă necesitatea repartizării sumelor comunicate prin decizia susmenţionată cu 

ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 17.12.2018, fiind 

astfel asigurate premisele întocmirii şi aprobării de către autorităţile executive şi 

deliberative ale municipiilor, oraşelor şi comunelor a bugetelor locale rectificate în 

cursul anului curent. 

 

 

                                 DIRECTOR EXECUTIV 
   Alin Mărginean 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Friss Csaba 
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RAPORT  

la  proiectul  de  hotărâre  privind suplimentarea sumelor repartizate în anul 

2018 pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-

teritoriale din județul Mureș conform anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr. 1/2018 şi anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr. 134/2018 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 

cu expunerea de motive nr.27567/14.12.2018 și 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 verificarea legislației primare și secundare 

incidente, în aplicarea căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de 

competență incidente activității autorității deliberative și respectarea normelor de 

tehnică legislativă, sens în care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm 

următoarele: 

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în 

adoptarea actului administrativ sunt incidente prevederile art.6 alin.(1) lit.”c”, 

art.6 alin.(3) lit.”b” și art.6 alin.(10) din Legea nr.2/2018 – Legea bugetului de stat 

pe anul 2018, respectiv art.91 alin.(1), lit.”b” și art.91 alin.(3), lit.”a” din Legea 

nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Astfel, potrivit prevederilor art.6 alin.(1) lit.”c”, din Legea nr.2/2018 – Legea 

bugetului de stat pe anul 2018, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul 

de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale se repartizează o cotă de 

17,25% într-un cont distinct, deschis pe seama direcţiei generale regionale a 

finanţelor publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice, la trezoreria 

municipiului reşedinţă de judeţ. 

Art.6 alin.(3) lit.”b” al aceluiași act normativ, prevede că din cota de 17,25% ”se 

constituie un fond la dispoziţia consiliului judeţean, 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.” 

Nr.27579/14.12.2018 

Dosar. VI/D/1 
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În considerarea acestor dispoziții legale s-a constituit un fond la dispoziția 

Consiliului Județean Mureș, în sumă de 14.879.000 lei, iar prin art.1 al Hotărârii 

Consiliului Judeţean Mureş nr.1/2018 s-a aprobat repartizarea acesteia comunelor, 

orașelor și municipiilor din județul Mureș.  

Sumele repartizate au fost suplimentate prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.134/2018 cu 918.217,39 lei în baza Deciziei Șefului de administrație al 

Administrației Județene a Finanțelor Publice Mureș nr.25676/2018. 

Având în vedere sumele încasate suplimentar din impozitul pe venit, potrivit 

prevederilor art.6 alin.(10) din Legea nr.2/2018, prin Decizia Șefului de 

administrație al Administrației Județene a Finanțelor Publice Mureș 

nr.27708/05.12.2018, s-a aprobat majorarea fondului constituit conform 

prevederilor art.6 alin.(3), lit.”b”, cu suma de 7.221.021,85 lei.  

Prin proiectul de hotărâre se supune aprobării repartizarea sumei mai sus 

menționate comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţul Mureș, 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. La repartizarea sumelor s-au avut în vedere solicitările de 

fonduri aferente anului curent, venite din partea unităților administrativ teritoriale 

din județ. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm 

că potrivit prevederilor art.91 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, 

consiliul județean are atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a județului, 

iar potrivit alin. (3) lit. „a”, acesta aprobă la propunerea președintelui consiliului 

județean virările de credite. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art.81-82, coroborat cu art. 30 din Legea nr. 24/2000 privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si 

completările ulterioare. 

Ținând seama de constatările de mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre 

privind suplimentarea sumelor repartizate în anul 2018 pentru echilibrarea 

bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din județul Mureș conform 

anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 1/2018 şi anexei la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 134/2018, îndeplinește condițiile legale 

pentru a fi supus spre dezbatere şi adoptare în plenul Consiliului Județean Mureș. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

Întocmit: Szoverfi Gabriella /2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas –Şef Serviciu 
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