HOTĂRÂREA NR.1
din 18 ianuarie 2022
privind repartizarea pe anul 2022 a sumelor reprezentând fond la dispoziţia consiliului
judeţean, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale şi a sumelor pentru derularea
Programului pentru şcoli al României în perioada ianuarie-iunie a anului şcolar 20212022, precum şi estimarea sumelor ce vor fi repartizate pentru anii 2023, 2024 şi 2025

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr. 1289/18.01.2022 al Preşedintelui Consiliului Judeţean
Mureş, raportul de specialitate al Direcţiei economice, raportul Serviciului juridic,
precum şi avizul comisiei de specialitate,
Având în vedere:
-

prevederile art. 4 lit. "a" şi "c", art. 5 alin. (2) şi art. 6 alin. (1) lit. "c" şi alin. (6) din
Legea bugetului de stat pe anul 2022 – Legea nr. 317/2021,

-

prevederile art. 3 alin. (1^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea
participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, cu modificările şi
completările ulterioare,

-

Ordinul ministrului educaţiei nr. 5549/2021 privind structura anului şcolar 2021 2022,

-

Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al
României în perioada 2017 - 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea
acestuia în anul şcolar 2017 - 2018, cu modificările şi completările ulterioare,

-

Hotărârea Guvernului nr. 881/2021 privind stabilirea bugetului pentru implementarea
Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 - 2023 pentru anul şcolar 2021 2022, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru
aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 - 2023 şi pentru
stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 - 2018,

-

adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş nr. 472/07.01.2022 şi
Decizia şefului de administraţie al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş
nr. 363/07.01.2022,

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. "f", coroborate cu cele ale art. 87 alin.(2), ale
art. 135 alin. (8) și ale art.182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
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Art.1. (1) Se aprobă repartizarea pe anul 2022 a sumei de 32.994 mii lei, reprezentând
fond la dispoziția consiliului județean, pentru susținerea programelor de dezvoltare
locală, programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru
cheltuielile de funcționare pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod
justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii și din sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, potrivit coloanei nr. 2 din anexa
nr. 1.
(2) Sumele estimate a fi repartizate în perioada 2023-2025, în conformitate cu
prevederile art. 33 alin. (3) lit. 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 nr. 1.
Art.2. (1) Se aprobă repartizarea pe anul 2022 a sumei de 15.340 mii lei în vederea
finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, potrivit coloanei nr. 2 din
anexa nr. 2.
(2) Sumele estimate a fi repartizate în perioada 2023 -2025 în vederea finanţării
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale se regăsesc în coloanele nr. 3-5 din
anexa nr.2.
Art.3. Se aprobă repartizarea a 731 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor către
bugetele locale ale oraşului Miercurea Nirajului şi comunelor Chibed, Corunca, Eremitu,
Gălești, Ghindari, Gornești, Păsăreni, Sărățeni, Sânpaul și Vărgata pentru derularea
Programului pentru şcoli al României în perioada ianuarie - iunie a anului şcolar 2021 –
2022, din care 559 mii lei pentru distribuţia produselor şi 172 mii lei pentru finanţarea
măsurilor educative care însoţesc distribuţia fructelor, legumelor, laptelui şi produselor
lactate, potrivit anexei nr. 3.
Art.4. (1) Autorităţile deliberative şi executive ale administraţiei publice locale,
constituite la nivelul unităţilor administrativ - teritoriale cărora le-au fost repartizate
sume potrivit prezentei hotărâri, au obligaţia alocării şi utilizării acestora conform
destinaţiilor prevăzute de lege şi cu respectarea metodologiilor legal aprobate.
(2) Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică unităţilor administrativ-teritoriale cărora le-au fost
repartizate sume, precum şi Direcţiei economice şi Direcţiei tehnice din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de ducerea la îndeplinire a
acesteia.
p.PREŞEDINTE
Kovács Mihály-Levente
VICEPREŞEDINTE
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Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma
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Nr.1289/18.01.2022
Dosar IX B/1

Referat de aprobare
la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe anul 2022 a sumelor
reprezentând fond la dispoziţia consiliului judeţean, a sumelor defalcate din taxa
pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi
comunale şi a sumelor pentru derularea Programului pentru şcoli al României în
perioada ianuarie-iunie a anului şcolar 2021-2022, precum şi estimarea sumelor ce
vor fi repartizate pentru anii 2023, 2024 şi 2025
Potrivit prevederilor art. 4 lit. "a" şi "c", art. 5 alin. (2) şi art. 6 alin. (1) lit. "c" şi alin. (6)
din Legea bugetului de stat pe anul 2022 - Legea nr. 317/2021, Consiliului Judeţean Mureş
îi revine obligaţia de a repartiza pentru anul 2022 pe unităţi administrativ-teritoriale, prin
hotărâre, următoarele sume:
1. Fondul la dispoziţia acestuia, în valoare de 32.994 mii lei, constituit din impozitul pe
venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2022. Acesta se repartizează pentru
susținerea programelor de dezvoltare locală, programelor de infrastructură care
necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care
unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din
veniturile proprii și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale.
2. 15.340 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale.
3. 731 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor pentru derularea la nivelul oraşului
Miercurea Nirajului şi comunelor Chibed, Corunca, Eremitu, Gălești, Ghindari, Gornești,
Păsăreni, Sărățeni, Sânpaul și Vărgata a Programului pentru şcoli al României în
perioada ianuarie-iunie a anului şcolar 2021-2022.
Pentru fundamentarea repartizării sumelor de la punctele 1 şi 2, Consiliul Judeţean
Mureş a solicitat unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ prezentarea de cereri pentru
acordarea de sume pentru destinaţiile prevăzute, fiind consultată şi Direcţia Tehnică în
privinţa drumurilor judeţene.
La stabilirea necesarului de finanţare prevăzut la punctul 3 s-au avut în vedere numerele
maxime de beneficiari ai programului la nivelul respectivelor unităţi administrativteritoriale comunicate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, structura anului
şcolar 2021-2022 aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 5549/2021, limitele
valorice zilnice şi numărul de produse distribuite săptămânal stabilite prin Hotărârea
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Guvernului nr. 640/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi numărul maxim de
beneficiari, respectiv sumele stabilite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 881/2021 la nivelul
judeţului Mureş pentru distribuţia produselor şi finanţarea măsurilor educative care
însoţesc distribuţia fructelor, legumelor, laptelui şi produselor lactate.
Estimarea sumelor ce vor fi repartizate pe unităţi administrativ-teritoriale pentru anii
2023, 2024 şi 2025, în baza datelor comunicate de către Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice şi anexei nr. 6 la Legea bugetului de stat pe anul 2022, este următoarea:
2023
Sume defalcate din taxa pe valoare
adăugată pentru echilibrarea bugetelor
locale (mii lei)
Sume din cote defalcate din impozitul pe
venit (mii lei)
Sume defalcate din taxa pe valoare
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
privind drumurile judeţene şi comunale (mii
lei)

2024

2025

13.240

3.783

3.783

16.059

17.519

17.519

15.340

15.340

15.340

Având în vedere cele de mai sus supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre
anexat.

p.PREŞEDINTE
Kovács Mihály-Levente
VICEPREŞEDINTE
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Nr.1296/18.01.2022
Dosar IX B/1

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe anul 2022 a sumelor
reprezentând fond la dispoziţia consiliului judeţean, a sumelor defalcate din taxa
pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi
comunale şi a sumelor pentru derularea Programului pentru şcoli al României în
perioada ianuarie-iunie a anului şcolar 2021-2022, precum şi estimarea sumelor ce
vor fi repartizate pentru anii 2023, 2024 şi 2025
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 –
Legea nr. 317/2021, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, la
nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale se repartizează, prin decizie a şefului
administraţiei judeţene a finanţelor publice, următoarele cote:
a) 15% la bugetul local al judeţului;
b) 63% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi
desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;
c) 6% într-un cont distinct deschis pe seama direcţiei generale regionale a finanţelor
publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice, ce se repartizează bugetelor
locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor prin hotărâre a consiliului judeţean;
d) 14% într-un cont distinct deschis pe seama direcţiei generale regionale a finanţelor
publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice, pentru echilibrarea bugetelor
locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
e) 2% într-un cont distinct deschis pe seama direcţiilor generale regionale ale finanţelor
publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, pentru finanţarea instituţiilor
publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ale
unităţilor administrativ-teritoriale din judeţe, respectiv teatre, opere şi filarmonici.
Potrivit art. 6 alin. (6) din lege, suma corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit
estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2022, prevăzută la lit. c) de mai sus, se
repartizează în mod egal județelor, în limita sumei de 32.994 mii lei, reprezentând fond la
dispoziția consiliului județean. În cadrul fiecărui județ, fondul la dispoziția consiliului
județean se repartizează integral în anul 2022 comunelor, orașelor și municipiilor, prin
hotărâre a consiliului județean, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru
susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru
cheltuielile de funcţionare, pe care unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, în mod
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justificat, nu le pot finanţa din veniturile proprii, astfel cum sunt definite la art. 5 alin. (1)
lit. a) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi din sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. Pentru
repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor din fond, consiliul județean are
obligația ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea legii bugetului de stat în
Monitorul Oficial al României, să solicite în scris tuturor unităților administrativ-teritoriale
din cadrul județului prezentarea de cereri pentru acordarea de sume pentru destinațiile
prevăzute.
Potrivit prevederilor art. 4 lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2022, consiliului
judeţean îi revine obligaţia de a repartiza pe unităţi administrativ-teritoriale sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile
judeţene şi comunale. Suma prevăzută în anexa nr. 6 la lege, aferentă judeţului Mureş
pentru anul 2022, este de 15.340 mii lei. Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale
se face în funcţie de lungimea şi starea tehnică a drumurilor, după consultarea primarilor.
Pentru repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor conform art. 4 lit. c) şi
art. 6 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2022, Consiliul Judeţean Mureş a
solicitat date prin circulara nr. 35429/2021, fiind consultată şi Direcţia Tehnică în privinţa
drumurilor judeţene.
Potrivit prevederilor art. 4 lit. a), coroborate cu cele ale art. 5 alin. (2) din Legea
bugetului de stat pe anul 2022, respectiv cu cele ale art. 3 alin. (1^1) din Ordonanţa
Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli
al Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş
are obligaţia de a repartiza, prin hotărâre, sume din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor bugetelor locale ale oraşului
Miercurea Nirajului şi comunelor Chibed, Corunca, Eremitu, Gălești, Ghindari, Gornești,
Păsăreni, Sărățeni, Sânpaul și Vărgata pentru derularea la nivel local a Programului pentru
şcoli al României în perioada ianuarie – iunie a anului 2022. Necesarul calculat, ţinând cont
de:
-

structura anului şcolar 2021-2022, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr.
5549/2021,

-

numerele maxime de beneficiari ai programului la nivelul fiecărei unităţi administrativteritoriale, comunicate prin adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş nr.
5191,6357/15.11.2021,

-

limitele valorice zilnice şi numărul de produse distribuite săptămânal, stabilite prin
Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al
României în perioada 2017 - 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea
acestuia în anul şcolar 2017 – 2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi

-

sumele prevăzute pentru judeţul Mureş în anexele nr. 1- 3 la Hotărârea Guvernului nr.
881/2021 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al
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României în perioada 2017 - 2023 pentru anul şcolar 2021 - 2022, precum şi pentru
modificarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru
şcoli al României în perioada 2017 - 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru
implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018,
se ridică la 731 mii lei, din care 559 mii lei pentru distribuţia produselor conform
programului şi 172 mii lei pentru finanţarea măsurilor educative care însoţesc distribuţia
fructelor, legumelor, laptelui şi produselor lactate.
Potrivit adresei nr. 472/07.01.2022 Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş şi
Deciziei şefului de administraţie al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş nr.
363/07.01.2022, sumele de repartizat pe unităţi administrativ-teritoriale în anul 2022 şi
estimarea sumelor care vor fi repartizate în perioada 2023-2025 sunt următoarele:
-

32.994 mii lei fond la dispoziţia Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2022;

-

29.299 mii lei, din care 13.240 mii lei sume defalcate din TVA pentru echilibrare şi
16.059 mii lei sume din cote defalcate din impozitul pe venit, pentru anul 2023;

-

21.302 mii lei, din care 3.783 mii lei sume defalcate din TVA pentru echilibrare şi
17.519 mii lei sume din cote defalcate din impozitul pe venit, pentru anul 2024;

-

21.302 mii lei, din care 3.783 mii lei sume defalcate din TVA pentru echilibrare şi
17.519 mii lei sume din cote defalcate din impozitul pe venit, pentru anul 2025;

-

15.340 mii lei sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri de
repartizat pentru anul 2022, respectiv estimate a fi repartizate anual în perioada 20232025;

Având în vedere cele de mai sus, publicarea Legii bugetului de stat pe anul 2022 în
Monitorul oficial al României nr. 1238/28.12.2021 şi termenele legale de 5 zile de la
comunicare pentru repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat,
respectiv de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat pentru definitivarea proiectelor
bugetelor locale, prevăzute la art. 39 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, apreciem că sunt
îndeplinite cerinţele legale şi este imperios necesară aprobarea repartizării de sume pentru
anul 2022 către unităţile administrativ-teritoriale din judeţ şi a estimărilor de sume ce vor
fi repartizate pentru anii 2023, 2024 şi 2025.

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

DIRECTOR EXECUTIV
Márton Katalin

Întocmit: Friss Csaba

```
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Nr. 1302/18.01.2022
Dosar nr. IX/B/1

Văzut
Director executiv
Genica Nemeș

RAPORT
privind repartizarea pe anul 2022 a sumelor reprezentând fond la dispoziţia
consiliului judeţean, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate
finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale şi a sumelor pentru
derularea Programului pentru şcoli al României în perioada ianuarie-iunie a anului
şcolar 2021-2022, precum şi estimarea sumelor ce vor fi repartizate pentru anii
2023, 2024 şi 2025

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu
Referatul de aprobare nr. 1289 din 18.01.2022 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 lit.”a” și ”c”, art.5 alin.(2) și art.6
alin. (1) și (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr.317/2021, ale art.3 alin.(1^1)
din O.G. nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al
Uniunii Europene, ale Ordinului ministrului educației nr.5549/2021 privind structura anului
școlar2021-2022, ale H.G. nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al
României în perioada 2017 - 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea
acestuia în anul şcolar 2017 – 2018, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G.
nr.881/2021 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al
României în perioada 2017 - 2023 pentru anul şcolar 2021 - 2022, precum şi pentru
modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea
Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 - 2023 şi pentru stabilirea bugetului

pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018, precum și ale art.87 alin.(2), ale
art.173 alin (1), lit.”f” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Din raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică reiese că actul administrativ
analizat vizează repartizarea de către consiliul județean unităților administrativteritoriale, a unor sume alocate Județului Mureș, prin Legea nr.317/2021 a bugetului de
stat pe anul 2022, după cum urmează:
- potrivit prevederilor art. 4 lit. "c" din lege, sumele defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale;
- potrivit prevederilor art.6 alin.(6) din lege, suma corespunzătoare cotei de 6% din
impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2022, prevăzută la art.6
alin.(1), lit.”c” din lege care se constituie fond la dispoziția consiliului județean.
- potrivit prevederilor art. 4 lit.„a” coroborate cu cele ale art.5 alin.(2) din lege, ale art.3
alin.(1^1) din O.G. nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru
şcoli al Uniunii Europene, sumele din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea
cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru şcoli al României, în
situația în care acesta se derulează de consiliile locale ale comunelor, orașelor și
municipiilor, așa cum este în speță orașul Miercurea Nirajului și comunele Chibed,Corunca,
Eremitu, Gălești, Ghindari, Gornești, Păsăreni, Sărățeni, Sânpaul și Vărgata. Suma alocată
s-a făcut ținând cont de prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării
nr.5549/2021 privind structura anului şcolar 2021 – 2022, precum și ale H.G. nr.881/2021
privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în
perioada 2017 - 2023 pentru anul şcolar 2021 - 2022, precum şi pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli
al României în perioada 2017 - 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea
acestuia în anul şcolar 2017 – 2018.
Totodată, proiectul de hotărâre vizează sumele repartizate pe unităţi administrativteritoriale în anul 2022 şi estimează sumele care vor fi repartizate în perioada 2023-2025,
potrivit adresei nr. 472/07.01.2022 Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş şi
Deciziei şefului de administraţie al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş nr.
363/07.01.2022.
Potrivit prevederilor art.87 alin.(2) din OUG nr.57/2019, cu modificările și completările
ulterioare, resursele financiare de care dispun autoritățile administrației publice locale
trebuie să fie corelate cu competența și atribuțiile prevăzute de lege.
Potrivit textelor legale mai sus menționate, aceste sume se repartizează prin hotărâre a
consiliului judeţean, în vederea definitivării proiectelor bugetelor locale, cu respectarea
termenelor prevăzute la art.39 alin.(2) și (3) din Legea nr.273/2006.
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că
potrivit prevederilor art.173 alin.(1), lit. ”f” consiliul județean îndeplinește alte atribuții
prevăzute de lege, așa cum sunt în speță prevederile din Legea nr.317/2021, anterior
menționate.
Precizăm totodată că, la întocmirea 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 privind
repartizarea pe anul 2022 a sumelor reprezentând fond la dispoziţia consiliului judeţean, a
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind
drumurile judeţene şi comunale şi a sumelor pentru derularea Programului pentru şcoli al
României în perioada ianuarie-iunie a anului şcolar 2021-2022, precum şi estimarea
sumelor ce vor fi repartizate pentru anii 2023, 2024 şi 2025, îndeplinește condițiile legale
pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș ulterior avizării
de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art. 136, alin. (4) din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ.
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