
 

ROMÂNIA  
        JUDEŢUL MUREŞ 
 CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂREA NR. _____ 

din 4 martie 2013 

privind repartizarea sumelor pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru anul 

2013, conform prevederilor art. 33, alin. (3), lit. "b" din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând Expunerea de motive nr.4193/0103.2013 a Direcţiei Economice, 
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. 91/26.02.2013 a directorului executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice 

a Judeţului 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. (1) Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 

31.638 mii 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 a 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. 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 
                           SECRETAR 
             Ciprian Dobre 

             Aurelian Paul Cosma 
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ROMÂNIA 

       JUDEŢUL MUREŞ 
  CONSILIUL JUDEŢEAN 
     Direcţia Economică 

    Nr.4193/01.03.2013 
 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind repartizarea sumelor pe unităţi administrativ-teritoriale, 

pentru anul 2013, conform prevederilor art. 33, alin. (3), lit. "b" din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale 

   

 
 

Potrivit prevederilor 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, 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), lit. "c" 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 criterii: 

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 

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. 

Sumele stabilite pe fiecare unitate administrativ-teritorială în parte în urma derulării 

celor două etape de echilibrare au fost 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 

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. 



Ţinând cont de prevederile art. 33, alin. (5) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş 

a solicitat unităţilor administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Mureş, prin adresele nr. 

18001/2012, 21735/2012 şi 3973/2013, date cu privire la programele de dezvoltare locală 

şi  proiectele de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2013, respectiv  

situaţia obligaţiilor de plată reprezentând arierate  înregistrate la data de 25.02.2013  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. Datele comunicate Consiliului 

Judeţean Mureş s-au centralizat, documentele rezultate stând la baza repartizării sumelor 

prin prezenta hotărâre. 

Prin adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Mureş nr. 187/25.02.2013 

Consiliul Judeţean Mureş a fost înştiinţat cu privire la sumele care urmează a fi repartizate 

pe unităţi administrativ-teritoriale în conformitate cu prevederile art.33, alin (3), lit. "b" din 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 Având în vedere cele prezentate mai sus, se repartizează, prin hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş, către bugetele comunelor, oraşelor şi municipiilor suma de 31.638 mii lei, 

din care:  

 11.544 mii lei, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale şi 

 20.094 mii lei, sume aferente cotei de 18,5 % din impozitul pe venit.  

Pe baza celor expuse, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind 

repartizarea sumelor pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru anul 2013, conform 

prevederilor art. 33, alin. (3), lit. "b" din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale. 

                                                   

PREŞEDINTE 
         Ciprian Dobre 

 
DIRECTOR 

 Bartha Iosif 

 
 
 

 
Întocmit: Friss Csaba    
 

 

 

 


