Nr.1385/18.01.2021
Dosar IX B/1

Anunț privind deschiderea consultării publice
Astăzi, 18 ianuarie 2021, Consiliul Județean Mureș anunță deschiderea procesului de
dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: Proiect de hotărâre
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.191 din 17
decembrie 2020 privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în anul 2021
bugetului propriu al județului Mureș și instituțiilor subordonate Consiliului Județean
Mureș.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include:
 Referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
 Raportul de specialitate al Direcției economice;
 Raportul Serviciului juridic;
 Anexa nr. 7 la proiectul de hotărâre.
Documentația poate fi consultată:
 pe pagina de internet a instituției, la adresa: www.cjmures.ro, la secțiunea
Proiecte de hotărâri cu caracter normativ;
 la sediul instituției:Târgu Mureș, Piața Victoriei nr.1, camera 1;
 proiectul de act normativ se poate obține, în copie, pe bază de cerere depusă la
Registratura instituției.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ
supus consultării publice se pot depune până la data de 29 ianuarie 2021:
 prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la Secțiunea
Relații și informații publice – Guvernare transparentă, deschisă și participativă,
standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit, F.PS.19.07- Formular pentru
colectarea de propuneri;
 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: cjmures@cjmures.ro;
 prin poștă, pe adresa Târgu Mureș, Piața Victoriei nr.1, CP 540026 ;
 la sediul instituției, Târgu Mureș, Piața Victoriei nr.1, între orele 8.00 -16.00.
Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind dezbaterea Proiectului
de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș
nr.191 din 17 decembrie 2020 privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în
anul 2021 bugetului propriu al județului Mureș și instituțiilor subordonate Consiliului
Județean Mureș. ”
Propunerile vor fi publicate pe pagina de internet a instituției la Secțiunea Proiecte de
hotărâri cu caracter normativ.
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se
dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris
de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică până la data
de 29 ianuarie 2021.
Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următorul telefon: 0265-263211,
int.1231, e-mail: buget@cjmures.ro, persoană de contact: Iulia Axente.
PREȘEDINTE
Péter Ferenc

SECRETAR GENERAL
Paul Cosma

Nr. 1224/15.01.2021
PROIECT

HOTĂRÂREA NR.________
din _________________ 2021
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș
nr. 191 din 17 decembrie 2020 privind aprobarea unor tarife şi taxe
locale datorate în anul 2021 bugetului propriu al judeţului Mureş şi
instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Referatul de aprobare nr. 1203 din 15.01.2021 al Președintelui Consiliului
Județean Mureș, Raportul de specialitate al Serviciul Buget nr. 1276 din
18.01.2021, Raportul Serviciului Juridic nr. 1295 din 18.01.2021, precum şi avizul
comisiilor de specialitate,
Ținând cont de prevederile:
- art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 20, alin. (1), lit. „b”, art. 27, art. 30, alin. (1), (2) și (6) și art. 68 din Legea
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art. 87 și ale art. 173, alin. (1), lit. „f”, coroborate cu cele
ale alin. (3), lit. „c” și ale art. 182, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,
Cu respectarea procedurii reglementate de Legea nr. 52/2003, privind
transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările
ulterioare,
hotărăşte:
Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 191/2020 privind aprobarea unor
tarife şi taxe locale datorate în anul 2021 bugetului propriu al judeţului Mureş şi
instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş se modifică și se
completează, după cum urmează:
1. După Anexa nr. 6, prevăzută la art. 1, se introduce o nouă anexă, Anexa
nr. 7, cu conținutul cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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2. La art. 1, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu
următorul cuprins:
„(2) Tarifele prevăzute în Anexa nr. 7 devin aplicabile la data aducerii lor la
cunoștință publică în condițiile art. 2, alin. (2).”
Art.II. Prezenta Hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al Județului Mureș.

PREŞEDINTE

Avizat pentru legalitate

Péter Ferenc

SECRETAR GENERAL
Paul Cosma
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Nr. 1203/15.01.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Județean Mureș nr. 191/17.12.2020 privind aprobarea unor
tarife şi taxe locale datorate, în anul 2021, bugetului propriu al judeţului
Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş
Potrivit dispoziţiilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 30, alin (2) din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru prestarea unor servicii persoanelor fizice sau
juridice, consiliile judeţene pot adopta taxe speciale.
Conform prevederilor art. 30, alin (2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, cuantumul taxelor
speciale se stabilesc anual prin hotărâri ale consiliilor județene și potrivit alin (6)
ale aceleași legi, taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai
de la persoanele fizice sau juridice care beneficiază de serviciile publice locale
pentru care s-a instituit taxele respective.
Transilvania Motor Ring este un obiectiv aflat în domeniul public al Județului
Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș având ca obiectiv general
creșterea contribuției turismului la dezvoltarea locală și regională.
În considerarea prevederilor Regulamentului de utilizare a complexului
Transilvania Motor Ring, potrivit cărora tarifele de închiriere se stabilesc anual
prin Hotărâre a Consiliului Județean Mureș, prin Nota internă nr. 35253 din
24.12.2020, Serviciul Administrativ Întreținere Complex Transilvania Motor Ring,
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, propune ca
nivelul tarifelor pentru prestările de servicii efectuate pentru persoanele fizice și
juridice, pentru anul 2021, să se mențină la nivelul celor stabilite în HCJM nr. 86
din 09.08.2018 privind aprobarea Regulamentului de utilizare și a tarifelor de
închiriere a Complexului Transilvania Motor Ring.
Față de cele de mai sus, supunem dezbaterii și aprobării proiectului de hotărâre
alăturat.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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România, 540026 Tîrgu Mureş, judeţul Mureş, Piaţa Victoriei nr.1
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro
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Nr.1276/18.01.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Județean Mureș nr. 191/17.12.2020 privind aprobarea unor tarife
şi taxe locale datorate, în anul 2021, bugetului propriu al judeţului Mureş şi
instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş

Potrivit dispoziţiilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare și ale art. 30, alin. (2) din Legea
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru prestarea unor servicii persoanelor fizice sau juridice, consiliile
judeţene pot adopta taxe speciale.
Conform prevederilor art. 30, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțelor
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, cuantumul taxelor
speciale se stabilesc anual prin hotărâri ale consiliilor județene și potrivit alin. (6)
ale aceleași legi, taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai
de la persoanele fizice sau juridice care beneficiază de serviciile publice locale
pentru care s-au instituit taxele respective.
Transilvania Motor Ring este un obiectiv aflat în domeniul public al Județului Mureș
și în administrarea Consiliului Județean Mureș.
Acesta a fost realizat prin proiectul „Parc auto pentru sporturi cu motor” având ca
obiectiv general creșterea contribuției turismului la dezvoltarea locală și regională
respectiv crearea în județul Mureș a unui „turism de nișă” pentru amatorii de
sporturi cu motor.
Veniturile proprii ale bugetelor instituțiilor publice, potrivit art. 68 alin. (2) din
Legea privind finanțele publice publice locale nr. 273/2006, cu modificările și
completările ulterioare, se constituie din prestări de servicii, chirii, manifestări
culturale și sportive, concursuri artistice, publicații, prestații editoriale, studii,
proiecte, valorificări de produse din activități proprii sau anexe și altele.
Prin Nota internă nr. 35.253/24.12.2020, Serviciul Administrativ Întreținere
Complex Transilvania Motor Ring, din cadrul aparatului propriu, propune ca nivelul
taxelor și tarifelor pentru prestările de servicii efectuate pentru persoanele fizice
și juridice, pentru anul 2021, să se mențină la nivelul celor stabilite în HCJM
nr. 86/09.08.2018 privind aprobarea Regulamentului de utilizare și a tarifelor de
închiriere a Complexului Transilvania Motor Ring.
La stabilirea tarifelor de închiriere s–a luat în calcul Stadiul de oportunitate privind
concesionarea complexului „Transilvania Motor Ring”, întocmit de S.C. Koncylion
S.R.L., în baza contractului de prestări servicii nr. 25.162/1K/20.11.2017.
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Astfel, în Studiul de oportunitate întocmit de către societatea mai sus menționată
respectiv prin cercetarea pieței de profil din țară și din străinătate au fost
identificate venituri din : vânzarea de bilete, taxe de participare, închirieri de
pistă sau a spațiului pentru restaurant și din taxe de parcare.
Menționăm faptul că, singura modalitate care servește cel mai bine interesului
nostru, este ca circuitul să se închirieze cu toate dotările sale și nu defalcate
distinct pe facilitățile existente: circuit, boxe, centru medical, săli de ședințe,
sistem de cronometrare, loje, etc.
Din perspectiva celor de mai sus, proiectul de hotărâre alăturat poate fi supus
dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș.

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

Întocmit: Iulia Axente
Verificat: Șef serviciu Kádár Katalin
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Nr. 1295/ 18.01.2021
Dosar nr. IX/B/1

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Județean Mureș nr. 191 din 17.12.2020 privind aprobarea unor tarife și taxe locale
datorate în anul 2021 bugetului propriu al județului Mureș și instituțiilor
subordonate Consiliului Județean Mureș
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu
Referatul de aprobare nr. 1203 din 15.01.2021 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. 87 din Codul administrativ, ale Legii
privind finanțele publice locale nr. 273/2006,precum și ale Legii nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal,ambele cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor art. 87 din Codul administrativ, unitățile administrativ-teritoriale au
dreptul la resurse financiare proprii,corelate cu competența și atribuțiile prevăzute de
lege, pe care autoritățile publice locale le stabilesc, le administrează și le utilizează
pentru exercitarea competenței și a atribuțiilor ce le revin, în condițiile legii. Conform
acestui text legal, în scopul asigurării autonomiei locale, autoritățile deliberative ale
administrației publice locale au dreptul să instituie și să perceapă taxe locale, în
condițiile legii.
De asemenea, în baza prevederilor art. 20, alin.(1), lit. „b”și art. 30,alin.(1) din Legea
nr. 273/2006, precum și ale art. 484 din Codul fiscal consiliile județene pot institui taxe
pentru funcționarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice și
juridice.
Cuantumul taxelor se stabilește anual conform prevederilor art.30, alin.(2) din Legea
nr.273/2006, iar veniturile obținute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea
cheltuielilor efectuate pentru înființarea serviciilor publice de interes local, precum și
pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare a acestor servicii.
În acest context,Serviciul Administrativ Întreținere Complex Transilvania Motor Ring a
înaintat propuneri privind aprobarea taxelor pentru serviciile oferite în anul 2021,
cuprinse în anexa la proiectul de act administrativ.
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În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că
potrivit prevederilor art. 87 și art. 173, alin. (1), lit. „b”, coroborate cu cele ale alin. (3),
lit. „c” din Codul administrativ, Consiliul Județean Mureș în îndeplinirea atribuțiilor
privind dezvoltarea economico-socială a județului stabilește și aprobă taxe, în condițiile
legii.
Proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor art.80-82, raportate la
cele ale art. 6, alin.(3) coroborat cu art. 30 din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si completările
ulterioare.
Având în vedere caracterul normativ al proiectului de act administrativ, pentru
asigurarea transparenței decizionale reglementate de Legea nr. 52/2003, se impune
publicarea acestuia pe pagina de internet a Consiliului Județean Mureș și afișarea la
sediul instituției din Târgu Mureș, Piața Victoriei nr. 1.
În acest sens, dispozițiile art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, impun ca la publicarea anunțului, autoritatea administrației publice să
stabilească o perioadă de cel puțin 10 zile calendaristice în cazul proiectelor de acte
normative pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii.
Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre pentru
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 191 din 17.12.2020
privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în anul 2021 bugetului propriu al
județului Mureș și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș, îndeplinește
condițiile legale pentru a fi supus procedurii stabilite prin Legea nr. 52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș

Întocmit: Kakasi Andras
Verificat: Adriana Farkas, Șef Serviciu
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Anexa nr.7

Tarife de închiriere a circuitului din cadrul Complexului Transilvania Motor Ring

- lei Nr.
Denumirea serviciului prestat
crt.
1.

2.

Tarife închiriere pentru concursuri cu spectatori
* auto
* moto
* ciclism
*alte evenimente
Tarife închiriere pentru evenimente private
2.1. pentru zilele de sâmbată și duminică
* perioada 16 aprilie - 15 mai
* perioada 16 aprilie - 15 mai
* perioada 16 mai - 15 august
* perioada 16 mai - 15 august
* perioada 16 august - 15 octombrie
* perioada 16 august - 15 octombrie
* perioada 16 octombrie - 15 aprilie
* perioada 16 octombrie - 15 aprilie
2.2. pentru zilele de luni până vineri
* perioada 16 aprilie - 15 mai
* perioada 16 aprilie - 15 mai
* perioada 16 mai - 15 august
* perioada 16 mai - 15 august
* perioada 16 august - 15 octombrie
* perioada 16 august - 15 octombrie
* perioada 16 octombrie - 15 aprilie
* perioada 16 octombrie - 15 aprilie

Unitate
de
măsură

Aprobat pentru
2020

Propus pentru
2021

zi
zi
zi
zi

144.363
144.363
37.902
37.902

144.363
144.363
37.902
37.902

10 ore
2 ore
12 ore
2 ore
10 ore
2 ore
8 ore
2 ore

23.216
5.804
27.859
5.572
23.216
5.804
18.572
6.191

23.216
5.804
27.859
5.572
23.216
5.804
18.572
6.191

10 ore
2 ore
12 ore
2 ore
10 ore
2 ore
8 ore
2 ore

15.477
3.869
18.572
3.714
15.477
3.869
12.381
4.127

15.477
3.869
18.572
3.714
15.477
3.869
12.381
4.127

