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HOTĂRÂREA NR. _____ 
din 15 noiembrie 2012 

privind repartizarea pe unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Mureş a sumelor 
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012  în conformitate cu 

prevederile art. 35 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr. 20389/14.11.2012 a Direcţiei Economice la proiectul de 
hotărâre privind repartizarea pe unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Mureş a sumelor 
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 în conformitate cu prevederile 

art. 35 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 61/2012, 
În conformitate cu prevederile art.35, alin. (1), lit. c)-e), alin. (2) şi alin. (4) din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, 

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 pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor  pentru 

achitarea arieratelor prevăzute la art. 35, alin. (1), lit. c)-e)  din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, 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 
          Ciprian Dobre                   SECRETAR  

             Aurelian Paul Cosma 
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ROMÂNIA  
JUDEŢUL MUREŞ  
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia Economică 
Nr. 20389/14.11.2012 

EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţile administrativ-teritoriale din judeţul 
Mureş a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 în 
conformitate cu prevederile art. 35 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 

 

În baza prevederilor art. 35 alin. (1) lit. c), d) şi e)  din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, judeţului 
Mureş i-au fost alocate următoarele sume: 
 

 5.062 mii lei potrivit anexei nr. 7 la ordonanţă, pentru achitarea arieratelor 
înregistrate în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale, a instituţiilor publice 
finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua 
autorităţilor administraţiei publice locale, faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi 
lucrări, inclusiv a arieratelor aferente contribuţiei proprii la proiectele derulate prin 
programe naţionale, cu excepţia sumelor aferente unor programe naţionale ori altor 
obligaţii de plată, pentru care potrivit legislaţiei în vigoare se acordă sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată cu destinaţie specială ori subvenţii de la bugetul de 
stat; 

 4.874 mii lei potrivit anexei nr. 8 la ordonanţă, pentru achitarea arieratelor 
înregistrate în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale provenite din 
derularea programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, aprobat prin 
Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare, cu excepţia arieratelor 
aferente contribuţiei proprii la proiectele derulate prin acest program; 

 983 mii lei potrivit anexei nr. 9 la ordonanţă, pentru achitarea arieratelor înregistrate 
în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale provenite din derularea 
Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea 
apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse 
turistice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/1997, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu excepţia arieratelor aferente contribuţiei 
proprii la proiectele derulate prin acest program; 

Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare, repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor 
prevăzute în anexele  nr. 7, 8 şi 9 se face prin hotărâre a consiliului judeţean, până la data 
de 16 noiembrie 2012, proporţional cu volumul arieratelor şi în limita sumelor solicitate prin 
cereri scrise ale ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, depuse la consiliul 
judeţean până la data de 9 noiembrie 2012. 

Prin adresa nr.19386 din 01.11.2012 Consiliul Judeţean Mureş a transmis unităţilor 
administrativ-teritoriale   din judeţ modelul cererilor de solicitare, stabilind şi data limită de 
depunere a cererilor pentru 09.11.2012 ora 12. Un număr de 41 unităţi administrativ-
teritoriale au depus cereri în termenul stabilit.  



În urma analizării cererilor  rezultă următoarele sume solicitate: 

 25.703.835,70 lei pentru achitarea arieratelor  prevăzute la art. 35, alin. (1), lit. c) 
din ordonanţă; 

 3.156.241 lei pentru achitarea arieratelor prevăzute la art. 35, alin. (1), lit. d) din 
ordonanţă; 

 945.040 lei pentru achitarea arieratelor prevăzute la art. 35, alin. (1), lit. e) din 
ordonanţă. 

 
Având în vedere că suma totală a solicitărilor potrivit art. 35, alin. (1), lit. c) din 

ordonanţă depăşeşte suma alocată cu această destinaţie, se propune repartizarea 
proporţională a sumei de 5.062.000 lei pe unităţi administrativ-teritoriale potrivit anexei la 
hotărâre. 

 
Sumele repartizate prin hotărârea consiliului judeţean vor putea fi utilizate de către 

ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale în ordinea priorităţilor stabilite de către 
aceştia pentru stingerea arieratelor cuprinse în situaţiile centralizatoare întocmite în baza 
cererilor care au întrunit condiţiile impuse prin prevederile OUG nr. 61/2012.  Situaţiile 
centralizatoare se comunică Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Mureş şi ordonatorilor 
principali de credite ai bugetelor locale de către Consiliul Judeţean Mureş. 

Având în vedere cele de mai sus, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre 
alăturat. 

 
 

PREŞEDINTE  
Ciprian Dobre 

 
 

DIRECTOR 
Bartha Iosif 
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