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HOTĂRÂREA NR. _____ 

din _____ianuarie 2012 

privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor pentru susţinerea 

programelor de dezvoltare locală şi proiectelor de infrastructură care necesită 
cofinanţare locală pe anul 2012 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând Expunerea de motive nr.471/11.I.2012 a Direcţiei Economice la proiectul de hotărâre 

privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor pentru susţinerea programelor de 
dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2012, 
precum şi avizul comisiei de specialitate, 

În conformitate cu prevederile art.33. alin (3), lit. "b", alin (4) lit. "f" şi "g" din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Deciziei 
nr.1087/30.12.2011 a Directorului Finanţelor Publice Mureş, 

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. Se aprobă repartizarea sumei de 27.795.000 lei pe unităţi administrativ-teritoriale din 

judeţul Mureş pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi cofinanţarea proiectelor de 
infrastructură, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund consiliile locale prezentate în 
anexă, Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi Direcţia Generală a Finanţelor 

Publice Mureş. 

 

 

 
 

 PREŞEDINTE           Avizat pentru legalitate 

       Lokodi Edita Emőke          SECRETAR  
             Aurelian Paul Cosma 
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          ROMÂNIA 

       JUDEŢUL MUREŞ 

  CONSILIUL JUDEŢEAN 
     Direcţia Economică 

    Nr.471/11.I.2012 
 
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind  
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor pentru susţinerea programelor de 

dezvoltare locală şi proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2012 

   
  
 

Potrivit prevederilor art.33 alin (3) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 
pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate anual prin legea bugetului de stat şi din cota de 

18,5% prevăzută la art.32 alin (1) din aceeaşi lege, o cotă de 27% se alocă bugetului propriu al 
judeţului iar diferenţa se repartizează pentru bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, 
astfel: 

- 80% din sumă se repartizează în două etape, prin decizie a directorului direcţiei 
generale a finanţelor publice judeţene, în funcţie de următoarele: populaţie, 
suprafaţa din intravilanul unităţii administrativ-teritoriale şi capacitatea financiară a 

unităţii administrativ-teritoriale; 
- 20% din sumă se repartizează prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru 

susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care 
necesită cofinanţare locală. 

Sumele stabilite pe fiecare unitate administrativ-teritorială în parte în urma derulării celor două 
etape de echilibrare vor fi diminuate cu gradul de necolectare, prin înmulţirea cu coeficientul 
subunitar, calculat ca raport între suma impozitelor şi taxelor locale, chiriilor şi redevenţelor încasate 

în anul financiar anterior încheiat şi suma impozitelor şi taxelor locale, chiriilor şi redevenţelor de 
încasat în anul financiar anterior încheiat.  Sumele reţinute, vor fi repartizate de asemenea prin 
hotărâre a consiliului judeţean pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte 

de infrastructură care necesită cofinanţare locală. 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Mureş prin adresa nr.2367/30.12.2011 ne-a comunicat 

cuantumul sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, 

precum şi a cotei de 18,5 % din impozitul pe venit ce se repartizează unităţilor administrativ-
teritoriale prin hotărârea Consiliului Judeţean Mureş. 
 Având în vedere cele prezentate mai sus, se repartizează, prin hotărârea Consiliului Judeţean 

Mureş, în bugetul comunelor, oraşelor şi municipiilor suma de 27.795.000 lei, din care:  
 10.185.000 lei, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 

locale şi 

 17.610.000 lei, sume aferente cotei de 18,5 % din impozitul pe venit.  
Aceste sume sunt destinate pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor 

de infrastructură, care necesită cofinanţare locală. 

 
Pentru repartizarea acestor sume, prin adresa nr.18.375/04.11.2011 Consiliul Judeţean Mureş 

a solicitat în scris tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul judeţului, prezentarea de cereri 

pentru cofinanţarea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură, care necesită 
cofinanţare locală, respectând prevederile art.33 alin.(5) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 
 



 
Sinteza solicitărilor pe obiective transmise de către unităţile administrativ-teritoriale de pe 

raza judeţului se prezintă după cum urmează: 

 

Nr. 
crt. 

Destinaţia sumelor solicitate 
pe domenii 

Nr. 
proiecte/ 
programe 

Valoare totală 
proiect (inclusiv 

TVA) 

Suma totală 

care urmează 
a se plăti de 

consiliile 
locale în 2011 

Pondere 
domenii în 

total 

0 1 2 3 4 5 

1 
ALIMENTARE CU APĂ ŞI 
CANALIZARE 125 12,894,737,520 139,193,017 22.55% 

2 ASISTENŢĂ SOCIALĂ 13 22,740,566 4,238,950 0.69% 

3 BAZE SPORTIVE 43 41,903,204 13,393,028 2.17% 

4 INFRASTRUCTURĂ CULTURALĂ 74 148,696,006 28,801,529 4.67% 

5 
INFRASTRUCTURĂ 
EDUCAŢIONALĂ 93 342,407,577 51,906,914 8.41% 

6 INFRASTRUCTURĂ MEDIU 10 182,870,760 1,848,270 0.30% 

7 INFRASTRUCTURĂ SANITARĂ 11 8,055,548 1,829,560 0.30% 

 INFRASTRUCTURĂ TRANSPORT 192 1,593,049,853 279,623,724 45.29% 

9 INFRASTRUCTURĂ TURISTICĂ 10 8,057,075 2,758,180 0.45% 

10 PROIECTE INTEGRATE 11 76,566,121 32,481,746 5.26% 

11 SEDII ADMINISTRATIVE 15 16,423,974 7,323,962 1.19% 

12 SPAŢII LOCATIVE 10 61,125,492 20,539,821 3.33% 

14 URBANISM 20 7,916,281 1,377,498 0.22% 

15 UTILITĂŢI 18 6,435,335 5,099,064 0.83% 

16 ZONE DE AGREMENT 35 63,935,348 16,862,415 2.73% 

17 ALTE 18 14,068,442 10,100,562 1.64% 

  TOTAL GENERAL 698 15,488,989,102 617,378,240 100.00% 

 
Pe baza celor expuse, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind repartizarea pe 

unităţi administrativ-teritoriale a sumelor pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi 

proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2012. 
 

 

PREŞEDINTE 

Lokodi Edita Emőke 

DIRECTOR 

                  Bartha Iosif 
 
 

 
 
 

 
Întocmit: Kádár Katalin    


