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HOTĂRÂREA NR. _____ 

din 28 martie 2013 
 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  pe anul 2013  

                                  pentru S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A 

 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.5378/21.03.2013 a Direcţiei Economice la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru S.C." Parc 

Industrial Mureş" S.A, adresa nr.5290/20.03.2013 a S.C." Parc Industrial Mureş" S.A, 
precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

În conformitate cu prevederile art.5. lit. "a" din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor 

autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de 
afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar 

Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Ordinului Ministerului 
Finanţelor Publice nr.214/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de 
venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de 

fundamentare a acestuia, 
În temeiul dispoziţiilor art.91 alin(2) lit."d" şi ale art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru S.C."Parc 
Industrial Mureş" S.A, conform anexelor nr.1-5, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
Art.2. Se mandatează d-na Maria Şerban, 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 aprobat conform 
articolului 1. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică S.C."Parc Industrial Mureş" S.A, Direcţiei 

Economice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi dnei Şerban Maria, care răspund de 
aducerea sa la îndeplinire. 

 

 

  PREŞEDINTE          Avizat pentru legalitate 
  Ciprian Dobre                SECRETAR  

             Aurelian Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind  

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru S.C. "Parc Industrial 

Mureş" S.A 
 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş este acţionar majoritar la SC Parc Industrial Mureş SA, societate 
înfiinţată în anul 2003 cu scopul administrării Parcului Industrial Mureş, obiectiv finanţat în cadrul 
Programului PHARE 2001 Facilitatea Suplimentară pentru Investiţii, fiind asociat cu următoarele 

consilii locale:Ungheni, Sânpaul, Iernut şi Luduş. 
În conformitate cu prevederile articolului 5 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.79/2008 

privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările şi 

completările ulterioare, Conducătorii ministerelor, Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, 
organelor administraţiei publice centrale sau ale administraţiei publice locale, după caz, precum ş i ai 
altor instituţii publice care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori 

economici au obligaţia să aprobe sau să supună aprobării, după caz, bugetele de venituri şi 
cheltuieli, potrivit prevederilor legale în vigoare. 

De asemenea art. 28 şi art. 29 din Legea nr. 329/ 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi 

instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea 
acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, stabilesc măsuri în sarcina 
operatorilor economici şi a  organelor administraţiei publice locale, în vederea aprobării bugetelor de 

venituri şi cheltuieli.  
Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al SC Parc Industrial Mureş SA respectă forma şi 

structura aprobată de OMFP nr.214/2013, cu precizarea că anexele de fundamentare nr.6-9 nu se 

completează având în vedere obiectivul de activitate precum şi faptul că societatea nu are arierate şi 
nici împrumuturi. 

Faţă de cele expuse mai sus, propunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.  

 
 

  

                                                               
PREŞEDINTE 
Ciprian Dobre 

 
 

 
DIRECTOR 

Bartha Iosif 
 
 

 
 
 

 
Întocmit: Kádár Katalin    


