
 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   1/2 
 

 
 

HOTĂRÂREA NR.143 
din 23 septembrie 2021 

 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.86 din 27.05.2021 privind 

aprobarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A.  
pe anul 2021 

 

 

Consiliul Județean Mureș, 

Văzând referatul de aprobare nr. 25607 din 16.09.2021 al Președintelui Consiliului 

Județean Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice - Compartiment 

analiză și asistență economică nr. 25675 din 16.09.2021, raportul Serviciului juridic nr. 

25708 din 17.09.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere documentația depusă de S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A. cu adresa 

nr. 396/02.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.24400/03.09.2021,  

Ţinând cont de prevederile art.4 alin.(1), art.6 alin.(1) şi (3) și cele ale art.10 alin.(2) 

lit.”f” din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la 

nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ - teritoriale 

sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie 

majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, 

Cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanţelor Publice 

nr.3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi 

cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia 

şi ale Legii nr.15/08.03.2021- Legea bugetului de stat pe anul 2021,   

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. „a”, coroborate cu cele ale alin. (2) 

lit. „d”, precum și ale art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

hotărăște: 

Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 86 din 27 mai 2021 privind aprobarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. „Parc Industrial  Mureș” S.A., pe anul 2021, 

se modifică după cum urmează: 

1. Anexa nr.1 - Bugetul de venituri și cheltuieli,  se modifică și se înlocuiește cu 

Anexa nr.1/a; 

2. Anexa nr.2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari, prevăzuţi în bugetul de 

venituri și prognoza pe perioada 2021, se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa 

nr.2/a; 

3. Anexa nr.4 – Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare, se modifică şi se 

înlocuieşte cu Anexa nr.4/a;       

Art.II. Anexele nr.1/a, nr.2/a şi nr.4/a  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.III. Se mandatează domnul Kedei Pál- Előd, în calitate de reprezentant al 

Consiliului Judeţean Mureş în Adunarea generală a acţionarilor la S.C „Parc Industrial 

Mureş” S.A., să voteze în Adunarea generală a acţionarilor bugetul de venituri şi 

cheltuieli al societăţii, rectificat, conform art.I şi art.II  la prezenta hotărâre. 

Art.IV. În conformitate cu prevederile Anexei nr.6, punctul I al Ordinului Ministrului 

Finanţelor Publice nr. 3818/30.12.2019, pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş, al S.C. 

„Parc Industrial Mureş” S.A. şi în Monitorul Oficial al Judeţului Mureş se publică doar 

Anexa nr. 1/a „Bugetul de venituri şi cheltuieli”, coloana propuneri rectificare/ 

rectificat an curent (2021). 

Art.V. Prezenta hotărâre se comunică Direcției economice din aparatul de specialitate 

al Consiliului Județean Mureș și S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A., care va răspunde de 

aducerea sa la îndeplinire. 

 

PREȘEDINTE                                        Contrasemnează 

Péter Ferenc                                     SECRETAR GENERAL 

                          Paul Cosma 
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Nr. 25607/16.09.2021     

Dosar  

 

 

Referat de aprobare 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.86 din 27.05.2021 
privind aprobarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. „Parc Industrial 
Mureş” S.A. pe anul 2021 

 

Prin adresa nr. 396/02.09.2021 înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub 
nr.24400/03.09.2021, S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A.  solicită Consiliului Judeţean 
Mureş, în calitate de acţionar majoritar,  aprobarea  rectificării bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2021, conform  Hotărârii  Consiliului de Administraţie 
al S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A. nr. 23 din 02.09.2021. 

Din analiza proiectului de buget și a Notei de Fundamentare nr.325/01.09.2021,  
rezultă că rectificarea de buget solicitată vizează atât activitatea de funcţionare 
cât şi activitatea de investiţii.  

In sinteză, rectificările solicitate privind activitatea de funcţionare vizează o 
creştere a veniturilor totale ale societăţii  cu 390 mii lei, respectiv cu 17,22%, de la 
2.271 mii lei la 2.661 mii lei şi o creştere a cheltuielilor totale cu 315 mii lei, 
respectiv cu 15,40%, de la 2.045 mii lei la 2.360 mii lei. In urma rectificării propuse 
se estimează o creştere a profitului brut al societăţii cu 75 mii lei, respectiv cu 
33,18%,  de la 226 mii lei la 301 mii lei. 

In ceea ce priveşte cheltuielile de investiţii, acestea rămân la nivelul aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.86/27.05.2021, respectiv în cuantum de 
783 mii lei, rectificarea solicitată având efect modificarea valorilor pe  structura  
obiectivelor de investiţii prevăzute în anexa nr.4 la HCJ nr.86/27.05.2021, ca 
urmare a reconsiderării necesităţilor societăţii pentru anul 2021. 

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de 

hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.86/2021 privind 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. „ Parc Industrial Mureş” S.A. , pe 

anul 2021. 

 

 
 
 

PREȘEDINTE 
Péter Ferenc 
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Nr.25675/16.09.2021  

Dosar IX/B/1 

      

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.86 din 27.05.2021 
privind aprobarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. „Parc Industrial 
Mureş” S.A. pe anul 2021 

S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A. a fost înfiinţată în anul 2003, prin asocierea dintre 
Consiliul Judeţean Mureş, Consiliul Local Ungheni, Consiliul Local Sânpaul, Consiliul 
Local Luduş şi Consiliul Local Iernut. 

Societatea Comercială „Parc Industrial Mureş” S.A., funcţionează ca societate pe 
acţiuni, acţionar majoritar fiind Consiliul Judeţean Mureş care deţine 91,62% din 
capitalul social al societăţii. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C „Parc industrial Mureş” S.A., pe anul 2021 a 
fost aprobat de acţionarul majoritar prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 
86/27.05.2021, în conformitate cu prevederile art.6 alin (1) şi (3) din O.G 
nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 
economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici 
ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările 
ulterioare, fiind elaborat cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului 
Finanţelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului 
de venituri şi cheltuieli, precum şi anexelor de fundamentare a acestuia.  

Prin adresa nr. 396/02.09.2021 înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub 
nr.24400/03.09.2021, S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A. solicită Consiliului Judeţean 
Mureş aprobarea  rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, 
conform  Hotărârii  Consiliului de Administraţie al S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A. 
nr. 23 din 02.09.2021. 

Din analiza proiectului de buget și a Notei de Fundamentare nr.325/01.09.2021,  
rezultă că rectificarea de buget solicitată vizează atât activitatea de funcţionare 
cât şi activitatea de investiţii.  

I. Modificări privind activitatea de funcţionare 

In cadrul activităţii de funcţionare, societatea solicită rectificarea veniturilor  şi 
cheltuielilor din exploatare, prevăzute în anexa nr.2 la Bugetul de venituri şi 
cheltuieli „ Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi in bugetul de 
venituri si şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora”,astfel: 

- creşterea veniturilor prevăzute la rândul 6 „Venituri din taxă de administrare, 
redevenţe şi chirii” cu 500 mii lei  de la 1.520 mii lei la 2.020 mii lei, ca urmare a 
vânzării unei parcele de teren din perimetrul PIM, către una din societăţile 
rezidente ale parcului. 

-  diminuarea veniturilor prevăzute la rândul 15 „Venituri din amenzi şi penalităţi” 
cu 110 mii lei de la 140 mii lei la 30 mii lei; 
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- creşterea cheltuielilor prevăzute la rândul 35 „Cheltuieli cu combustibilul” cu 5 
mii lei de la 7 mii lei la 12 mii lei; 

- creşterea cheltuielilor prevăzute la rândul 36” Cheltuieli privind materialele de 
natura obiectelor de inventar” cu 5 mii lei de la 5 mii lei la 10 mii lei; 

- creşterea cheltuielilor prevăzute la rândul 37 „Cheltuieli privind energia şi apa” 
cu 50 mii lei de la 372 mii le la 422 mii lei; 

- creşterea cheltuielilor prevăzute la rândul 40 „Cheltuieli cu întreţinerea şi 
reparaţiile cu 50 mii lei de la 25 mii lei la 75 mii lei; 

- creşterea cheltuielilor prevăzute la rândul 67 „Cheltuieli cu serviciile bancare şi 
asimilate” cu 5 mii lei de la 5 mii lei la 10 mii lei; 

- creşterea cheltuielilor prevăzute la rândul 77 „Alte cheltuieli cu servicii executate 
de terţi” cu 80 mii lei de la 20 mii lei la 100 mii lei; 

- creşterea cheltuielilor prevăzute la rândul 84 „Cheltuieli cu taxe şi impozite” cu 
100 mii lei de la 30 mii lei la 130 mii lei; 

- creşterea cheltuielilor prevăzute la rândul 119 „Alte cheltuieli de exploatare ( 
taxe de timbru,executor judecătoresc) cu 20 mii lei de la 30 mii lei la 50 mii lei; 

- creşterea cheltuielilor prevăzute la rândul 88 „Cheltuieli cu salarii de bază” cu 6 
mii lei de la 690 mii lei la 696 mii lei; 

- diminuarea cheltuielilor prevăzute la rândul 98 „Alte cheltuieli conform ROI” cu 6 
mii lei de la 19 mii lei la 13 mii lei. 

In urma propunerii privind  rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 
anul 2021, veniturile totale ale societăţii  cresc cu 390 mii lei, respectiv cu 17,22% 
de la 2.271 mii lei la 2.661 mii lei, cheltuielile totale cresc cu 315 mii lei, respectiv 
cu 15,40%, de la 2.045 mii lei la 2.360 mii lei iar profitul brut al societăţii creşte  cu 
75 mii lei, respectiv cu 33,18%  de la 226 mii lei la 301 mii lei. 

II. Modificări privind activitatea de investiţii 

Cheltuielile de investiţii şi sursele de finanțare ale investițiilor, aprobate prin HCJ 
nr.86/2021,  sunt în prezent în cuantum de 783 mii lei,  din care pe surse de 
finanţare: 

- cheltuieli cu investiţiile finanţate din surse proprii: 783 mii lei. 

Prin Nota de Fundamentare nr.325/01.09.2021 se propune modificarea valorilor 
pentru obiectivele cuprinse în  lista de investiţii prevăzută în anexa nr.4  la Bugetul 
de venituri aprobată prin HCJ nr.86/27.05.2021, astfel: 

1. Creşterea valorii obiectivului de investiţii: „Reabilitare staţie de pompare 
ape uzate şi staţia de epurare”, cu suma de 15 mii lei, de la  15 mii lei la 30 mii lei, 
datorită modificării ofertelor de preţ faţă  de preţurile estimate la data întocmirii 
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021.  

2. Creşterea valorii obiectivului de investiţii: „Centrală avertizare incendiu 
clădire administrativă şi IAM” ” cu suma de 7 mii lei, de la 23 mii lei 30 mii lei. 
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3. Diminuarea valorii obiectivului de investiţii: „Sistem iluminat al străzii principale 
cu LED pe stâlpi de metal de 6m” cu 65 mii lei de la 100 mii lei la 35 mii lei; 

4. Diminuarea valorii obiectivului de investiţii „Instalaţie electrică de utilizare 20 
kw în perimetru cu post transformare 20/0,4kw” cu 58 mii lei de la 600 mii lei la 
542 mii lei; 

5. Includerea a 4 obiective noi de investiţii pentru anul 2021, astfel: 

a) „Modernizare aer condiţionat „CHILLER” clădire administrativă” cu valoarea de 
40 mii lei; 

b) „ Modernizare gospodărie apă” cu valoarea de 18 mii lei; 

c) „ Reparaţii capitale cămine de trafic greu pe drumurile de acces” cu  valoarea de  
25 mii lei; 

d) „ Server baze de date şi licenţă” cu valoarea de 8 mii lei. 

In urma propunerii privind  rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 
anul 2021, cuantumul cheltuielilor cu investiţiile rămâne la nivelul aprobat prin HCJ 
nr.86/27.05.2021, respectiv la valoarea totală de 783 mii lei. 

Având în vedere că propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al 
S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A. a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de 
Administrație nr.23/02.09.2021, luând în considerare argumentele de specialitate 
prezentate mai sus, apreciem că se poate supune spre analiză și dezbatere 
proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 
nr.86/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. „Parc 
Industrial Mureş” S.A., pe anul 2021. 

 
 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit: Mazilu Maria Rodica - Consilier 



                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

RAPORT 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.86 din 27.05.2021 privind 

aprobarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A. pe 

anul 2021 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 

Referatul de aprobare nr. 25607 din 16.09.2021 și în considerarea celor reținute în Raportul 

de specialitate al Direcției economice,  

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și funcționare 

al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 26.09.2019, am procedat la 

verificarea legislației primare și secundare 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.4 alin.(1), ale art.6 alin.(1) și (3) și ale 

art.10 alin.(2) și (4) din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul 

unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari 

unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și 

completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/2019  privind 

aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor 

economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale Legii bugetului de stat pe 

anul 2021 și ale 173 alin.(1), lit.”a” coroborate cu cele ale alin.(2), lit.”d” din Ordonanța de 

urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.86/27.05.2021 a fost aprobat bugetul de 

venituri și cheltuieli al S.C „Parc Industrial Mureș” S.A pe anul 2021. 

Conform prevederilor art.10 alin.(2) lit.„f” din O.G. nr.26/2013 operatorii economici pot 

proceda la rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, conform prevederilor art.4, în 

anumite situații impuse de prevederile legale. 

S.C „Parc Industrial Mureș” S.A” a prezentat în vederea aprobării, astfel cum se prevede la 

art.6 alin.(1) din O.G. nr.26/2013, bugetul de venituri şi cheltuieli însoţit de anexele de 

fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, modificarea fiind 

propusă prin Hotărârea nr.23/02.09.2021 a Consiliului de Administrație a societății. 

Conform prevederilor art.6 alin.(3) din același act normativ, Consiliul Județean Mureș, are 

obligația ca ”… în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de 

venituri şi cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să 

   Nr. 25708/17.09.2021 

    Dosar nr. IX/B/1 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                          

elaboreze şi să transmită în vederea avizării documentaţia necesară aprobării acestora sau 

să le aprobe, după caz”. 

Conform Raportului de specialitate anexat proiectului de hotărâre, rectificarea propusă a 

Bugetului de venituri și cheltuieli al societății, pe anul 2021, vizează atât activitatea de 

funcţionare cât şi activitatea de investiţii.  

Astfel, rectificările solicitate privind activitatea de funcţionare vizează o creştere a 

veniturilor totale ale societăţii  cu 390 mii lei, respectiv cu 17,22%, de la 2.271 mii lei la 

2.661 mii lei şi o creştere a cheltuielilor totale cu 315 mii lei, respectiv cu 15,40%, de la 

2.045 mii lei la 2.360 mii lei. In urma rectificării propuse se estimează o creştere a profitului 

brut al societăţii cu 75 mii lei, respectiv cu 33,18%  de la 226 mii lei la 301 mii lei. 

In ceea ce priveşte cheltuielile de investiţii, acestea rămân la nivelul aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.86/27.05.2021, respectiv în cuantum de 783 mii lei, 

rectificarea solicitată având efect modificarea valorilor pe  structura  obiectivelor de 

investiţii prevăzute în anexa nr.4 la HCJ nr.86/27.05.2021, ca urmare a reconsiderării 

necesităţilor societăţii pentru anul 2021. 

Proiectul  de hotărâre supus analizei a fost elaborat cu respectarea prevederilor Ordinului 

Ministrului Finanţelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii 

bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi anexelor de fundamentare a acestuia. 

În conformitate cu prevederile Anexei nr.6, pct.I din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 

nr.3818/2019 se va publica pe site-ul Consiliului Județean Mureș, al S.C. ”Parc Industrial 

Mureș” S.A. și în Monitorul Oficial al Județului Mureș numai Anexa nr.1 la proiectul de 

hotărâre – ”Bugetul de venituri și cheltuieli” – coloana aferentă anului curent(2021). 

În ceea ce privește normele de competență precizăm că potrivit prevederilor art.173 alin.(1) 

lit.„a” și ale alin.(2) lit.”d” din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, consiliul județean exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile 

corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în 

condiţiile legii. 

Precizăm totodată că la elaborarea proiectului de hotărâre s-au avut în vedere prevederile 

art. 81-82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificările si completările ulterioare.  

Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.86 din 27.05.2021 privind aprobarea  Bugetului de 

venituri şi cheltuieli al S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A. pe anul 2021, poate fi supus 

dezbaterii și aprobării ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în 

condițiile art. 136 alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ. 

 

ȘEF SERVICIU 

Adriana Farkas 

 

 

Întocmit: Lefter Erika 
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