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HOTĂRÂREA NR.44      
din 28 aprilie 2011 

pentru modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001, privind 
însuşirea inventarului domeniului public al judeţului 

Mureş, cu modificări şi completări ulterioare 

  
 

       Consiliul Judeţean Mureş, 
       Văzând expunerea de motive nr.6818/26.04.2011 
prezentată de Direcţia Economică, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate, 
        Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, 
prevederile H.G.R. nr.687/1997 privind contractarea şi 
garantarea de către Guvern a unor credite pentru 
realizarea unor programe guvernamentale privind 
pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a 
satelor, asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea şi 
dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităţilor 
rurale, ale Ordinului M.L.P.T.L. nr.1853/11.11.2002 
privind organizarea recepţiilor la obiectivele de investiţii  
 

 
 
de alimentare cu apă la sate şi locuinţe sociale realizate în 
conformitate cu prevederile H.G.R. nr.687/1997, cu 
modificările ulterioare, precum şi prevederile H.C.J. 
nr.30/25.03.2004 privind aprobarea "Regulamentului de 
organizare a activităţii de exploatare a sistemelor de 
alimentare cu apă realizate în baza H.G.R. nr.687/1997 în 
perioada de garanţie", 
      În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c), şi art.97 
alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

hotărăşte: 
 

Art.1. Anexa la HCJ nr.42/2001 privind însuşirea 
inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al 
judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare, 
se modifică după cum urmează: 
a) la secţiunea I "Bunuri imobile", se modifică poziţia 
nr.485 Sisteme de alimentare cu apă Sînpaul, Valea 
Izvoarelor şi Chirileu, coloana (1) „cod de clasificare”, 
coloana (3) "Elementele de identificare" şi coloana (5) 
„Valoare de inventar”, vor avea următorul cuprins:  
                                                
 
 

      

Cod de 
clasificare 

                               Elemente de identificare 
Valoare de 
inventar (lei) 

1.8.6. Conducta din PEID ,PN6 ,De 160, de 4457 m  - Ogra -Sânpaul  746.010,18 

1.8.6. Subtraversare de cale ferata SCF 1,De 160 mm, L=20m - Halta Ogra  28.109,44 

1.8.13. Cămin vană de concesie Dn 150mm- Incinta Staţia Ogra  9.216,38 

1.8.13. Cămin apometru pe conducta de 160 mm, - Incinta Staţia Ogra  5.498,12 

1.8.13. Cămin de vană electrica DN 150mm  Incinta Staţia Ogra  46.751,88 

1.8.6. 
Conductă din PEID De 62 mm,PN 6,de 9198 m –Sînpaul -Chirileu -Valea 
Izvoarelor  8429.691,78 

1.8.6. 
Conductă din PEID,De 75 mm,PN6, de 2338m – Sînpaul - Chirileu-Valea 
Izvoarelor  131.535,38 

1.8.6. 
Conductă din PEID,De 90 mm,PN6, de 1590 m –Sînpaul-Chirileu-Valea 
Izvoarelor  123.300,99 

1.8.6. 
Conductă din PEID,De110 mm,PN6,de 3089 m --Sânpaul-Chirileu-Valea 
Izvoarelor  356.492,69 

1.8.6. Conductă din PEID,De 125 mm, PN6, DE 404 m,- Valea Izvoarelor  43.391,63 

1.8.6. Conductă din PEID ,De 160mm,PN6,de 3686 m – Sânpaul -Valea Izvoarelor  601.100,00 

1.8.6. Conductă din PEID,De180mm,PN6,de 348 m.- Sânpaul  71.951,14 

2.1.17.4.a Rezervor metalic de 600 mc.- Sânpaul - Moara  788.134,02 

1.8.6. Subtraversare de cale ferata SCF2, De 90mm, L=180m -Sânpaul  20.089,86 

1.8.6. 
Subtraversare de cale ferata SCF 3,De 110 mm,L=20m.- Chirileu -Valea 
Izvoarelor  28.109,44 

1.8.6. 
Supratraversare râu SPR 6,Dn110,L=22,3 m,pe conducta de 63mm -Valea 
Izvoarelor 17.772,36  

1.8.6. 
Supratraversare râu SPR 7,Dn 110,L=24,23 m pe conducta de 75mm -Valea 
Izvoarelor  19.740,51 

1.8.1. Cişmele publice – Sânpaul –Chirileu -Valea Izvoarelor  67.154,76 

1.8.7. 
Conducta de golire din PEID,De 225mm -de la Staţia de pompare-pârâu 
Sânpaul  40.169,49 

2.1.24.4. 
Staţia de clorare ptr.capacitatea de 10,07i/s, 2 pompe,45 mc/h,kw. -Moara 
Sânpaul  133.565,85 

1.8.8. Bazin neutralizare (put absorbant) - Moara Sânpaul  2.173,68 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2008/hot147_2008.htm#exp#exp


 

2.1.24.4. 
Staţie de pompare cu debit variabil Q staţie=10,7 i/s=36,25 mc, 
2 pompe - Ogra  157.138,70 

2.1.24.4. 
Statia de pompare cu debit variabil /B-Qtotal=17,711,i/s=63,76 mc,3+1 
pompe Sânpaul  399.756,46 

2.1.17.4.a Rezervor metalic cu capacitate de 15 mc.-Ogra  99.973,64 

1.8.6. Conductă de legătură, Staţia de pompare - rezervor,DN90,13m - Ogra  2.127,64 

TOTAL  4.368.956,02 

- poziţia nr.486, Sistem de alimentare cu apă a 
localităţilor Eremitu, Cîmpul Cetăţii, Mătrici şi Dămieni, 
coloana (1) „cod de clasificare”, coloana (3) 

"Elementele de identificare" şi coloana (5) „Valoare de 
inventar”, vor avea următorul cuprins:  

 
 

Cod de 
clasificare 

Elemente de identificare 
Valoare de 
inventar (lei) 

2.1.17.4.a. Rezervor R2 = 100 mc - Câmpul Cetăţii  245.576,73 

1.8.13. Cămin de deversare - Câmpul Cetăţii  2.231,32 

1.8.13. Cămin de reducere presiune, Dn  80  10.942,40 

1.8.13. Cămin apometru tip.II , Dn 100  3.908,28 

1.8.13. Cămin de deversare  3.031,95 

1.8.12. Staţie de clorare SC1-Qtr = 1069 I/ - Câmpul Cetăţii  94.183,40 

1.8.1. Put absorbant  1.662,69 

1.8.12. Staţie de pompare booşter,SPB2 - echipata cu 1+1 pompe – Câmpul  Cetăţii  176.068,98 

1.8.6. Conducta PEHD , De 63 mm,PN6 , de 2058 m - Câmpul Cetăţii  96.478,19 

1.8.6. Conducta PEHD , De 75 mm, PN 6 de 1532 m - Câmpul Cetăţii  69.696,51 

1.8.6. Conducta PEHD, De 90 mm,PN 6, de 1572 m - Câmpul Cetăţii  100.382,45 

1.8.6. Conducta PEHD ,De 90 mm,PN 10, de 2587 m - Câmpul Cetăţii  146.480,58 

1.8.13. Cămin vana-reducere presiune CVRP , De 50  13.669,20 

1.8.6. Supratraversare râu SPR 4 , Dn 100, L= 15,6 m  9.886,89 

1.8.6. Supratraversare râu SPR 5,Dn 100, L= 14,1 m  8.987,71 

1.8.6. Conducta  PEHD ,De 63 mm,PN 6 , de 5686 m, - Eremitu - Mătrici  283.578,94 

1.8.6. Conducta PEHD,De 75 mm, PN6, de 969 m - Eremitu-Mătrici  43.368,05 

1.8.6. Conducta PEHD, De 90mm,PN6,de 1151 m - Eremitu -Mătrici  65.562,69 

1.8.6. Conducta PEHD ,De 110,PN6, de 798 m - Eremiru -Mătrici  61.689,31 

1.8.6. Conducta PEHD, De 125, PN 6, de 750 m -Eremitu- Mătrici  64.081,69 

1.8.6. Conducta PEHD,De 160,PN 6, de 2534 m –Eremitu - Mătrici  347.522,15 

1.8.6. Conducta PEHD ,De 75 mm.,PN6, de 1259 m  73.932,29 

1.8.13. Cămin apometru tip I , Dn 65  3.751,33 

1.8.6. Supratraversare râu SPR7, De 110, L=15.7 m  11.172,59 

1.8.6. Supratraversare râu SPR9, De 150 , L= 23,93 m  20.424,77 

1.8.6. Supratraversare râu SPR 8, De 110, L=17,7 m  12.714,63 

1.8.6. Supratraversare râu,SPR 10,De 150, L =26,15 m  15.725,45 

1.8.6. Conducta PEHD , De 63 mm,PN 6, de 3343 m- Călugăreni-Dămieni  174.554,47 

1.8.6. Conductă PEHD ,De 75 mm , PN 6, de 129 m - Călugăreni-Dămieni  5.773,46 

1.8.6. Conducta PEHD , De 110 mm,PN6, de 306 m -Călugăreni-Dămieni  23.655,30 

1.8.6. Conductă PEHD ,De 125 mm,PN6, de 3420 m -Călugăreni-Mătrici  329.224,85 

1.8.6. Conducta PEHD , De 160mm, PN 6 ,de 1061 m - Călugăreni- Dămieni  129.506,05 

1.8.6. Supratraversare râu SPR11, DN 150, L= 35,72 m -Călugăreni - Dămieni 28.598,75 

1.8.6. Supratraversare râu SPR 12 , DN 110 , L= 17,4 m - Călugăreni - Dămieni  12.678,00 

1.8.6. Supratraversare râu SPR 13, DN 100, L= 26,75 m –Călugăreni - Dămieni  16.185,20 

1.8.6. Subtraversare SCF5 ,De 160, L= 15 m-Călugăreni-Dămieni  18.040,52 

1.8.1. Cişmele publice la Câmpul Cetăţii  5.644,19 

1.8.1. Cişmele publice la Eremitu - Mătrici  46.891,53 

1.8.1. Cişmele publice la Călugăreni - Dămieni  22.507,93 

 Drum acces rezervor de 850 mc şi st. de clorinare Eremitu 82.563,65 

1.8.6. Racord la conducta existentă PEHD, De 315mm, L=5 m  3.026,74 

1.8.13. Cămin apometru tip.II, Dn 80mm + aerisire(PEID)  3.791,79 

1.8.6. Conducta PEHD, De 250 mm, PN 16, L- 847 m 446.296,22 

1.8.6. Subtraversare SCF 2, De 250mm, L=10m  14.768,88 

1.8.6. Subtraversare SCF3, De 200mm , L= 10 m  11.813,45 

1.8.6. Subtraversare SCF 6, De 200mm, L=12m  17.692,10 



 

1.8.6. Supratraversare râu SPR 6 , Dn 200mm, L=20,25 m  21.309,12 

1.8.6. Supratraversare râu SPR7, De 200mm, L=15,7 m  14.131,22 

1.8.13. Cămin vană reglare debit,CVRQ , DN100mm  15.883,60 

1.8.13. Cămin vană reglare presiune CVRP, DN 80mm  11.380,10 

2.1.17.4.a. Rezervor R1= 15 mc - Sovata  80.602,98 

1.8.6. Conductă de descărcare PEID, De 110mm , L- 25 m  4.237,42 

1.8.13. Cămin Vană concesie, Dn 250mm  15.859,71 

2.1.17.4.a. Rezervor R3 = 850 mc - Eremitu  868.927,03 

1.8.6. Conductă de descărcare PVC 250mm, L- 11 m  3.704,85 

1.8.13. Cămin de rupere a presiunii, De 160mm - Călugăreni  22.330,79 

1.8.6. Conductă PEID, D e 250 mm, PN 6, L- 1217 m  270.647,44 

1.8.1. Put absorbant  1.662,69 

1.8.12. Staţie de clorare SC 2 - Qtr = 18,02 I/s - Eremitu  112.545,49 

1.8.12. 

Staţie de pompare booster -Sovata-cu 2+1 pompe, Qtot = 16,25 I/s,H=108 

MCA  358.829,75 

1.8.6. Conductă PEID, De 315mm, Pn 6, L- 1820 m - Sovata  467.734,12 

1.8.6. Supratraversare SPR 14, De 315 , L=27 m  35.256,67 

1.8.6. Subtraversare SCF1,De 250 mm, L=10 m  14.875,93 

1.8.6. Conductă PEHD , De 180 mm, PN 6, L- 927 m - Eremitu -Mătrici  140.593,20 

1.8.6. Conductă PEHD , De 200 mm, PN6, L- 1235 m - Eremitu -Mătrici  217.776,05 

1.8.6. Conductă PEHD, De 250 mm, PN 6, L- 630 m – Eremitu - Mătrici  127.219,46 

1.8.13. Cămin vană reducere presiune Dn 80mm  11.380,10 

1.8.6. Subtraversare SCF6, De 250mm , L=12 m  16.632,76 

1.8.6. Subtraversare SCF4, De 200 , L=10m  11.986,33 

1.8.6. Conductă PEHD, De 200 mm, PN 6,  5523 m  1.098.787,53 

1.8.6. Conductă PEHD, De 200 mm, PN 10, L- 3273 m  638.131,61 

1.8.6. Conductă PEHD, De 250mm, PN 6, L- 3606 m  779.689,10 

1.8.6. Conductă PEHD, De 250 mm, PN 10, L- 2022 m  506.595,29 

TOTAL  9.248.634,57 

- poziţia nr.487, Sisteme de alimentare cu apă a 
localităţilor Chiheru de Jos – Chiheru de Sus,  coloana 
(1) „cod de clasificare”, coloana (3) "Elementele de 

identificare" şi coloana (5) „Valoare de inventar”, vor 
avea următorul cuprins:   
 

 

Cod de 
clasificare 

Elemente de identificare 
Valoare de 
inventar (lei) 

1.8.6. Conducta PEHD ,De 110 mm,PN 6, de 1840 m  141.976,87 

1.8.6. Conducta PEHD De 110 mm,PN 10,de 357 m  39.143,95 

1.8.6. Conducta PEHD , De 63 mm, PN6, de 5465 m  229.550,96 

1.8.6. Supratraversare SpR, OLZN, Dn 110 ,Ltot =13,6 m  9.652,88 

1.8.6. Supratraversare SpR7,OLZN,Dn 110 Ltot = 21,41m  12.777,92 

1.8.6. Supratraversare SpR10,OLZN,Dn110,Ltot=13,6 m  9.649,95 

1.8.13. Cămin apometru, De 160 mm  4.147,42 

1.8.1. Cişmele publice  37.349,95 

2.1.17.4.a. Rezervor metalic R200  361.255,88 

1.8.7. Conducta de golire PEHD,De 160 mm, L=14 m.  2.677,50 

1.8.12. Staţie de pompare E 1+1,Qt =3,46 I/s, = 12,44 mc/h, H=35 mCA  118.535,26 

1.8.6. Conducta PEHD ,De 160 mm, PN6 , 879 m  101.737,23 

1.8.6. Conducta PEHD,De 125 mm , PN 6,  529 m  42.859,27 

1.8.6. Conducta PEHD, De 110 mm, PN 6 , 1570 m  145.395,12 

1.8.6. Conducta PEHD ,De 90 mm.,PN6 , de 91 m  4.915,18 

1.8.6. Conducta PEHD,De 75 mm, PN6, de 998 m  42.353,86 

TOTAL 1.303.979,20 

- poziţia nr.488, Sisteme de alimentare cu apă a 
localităţilor Gorneşti şi Periş,  coloana (1) „cod de 
clasificare”, coloana (3) "Elementele de identificare" şi 

coloana (5) „Valoare de inventar”, vor avea următorul 
cuprins:   

 



 

- poziţia nr.489, Sisteme de alimentare cu apă a 
localităţii Petelea, coloana (1) „cod de clasificare”, 

coloana (3) "Elementele de identificare" şi coloana (5) 
„Valoare de inventar”, vor avea următorul cuprins: 

 

Cod de 
clasificare 

Elemente de identificare 
Valoare de 
inventar (lei) 

1.8.13. 
Cămin  apometru tip.I, Dn 80mm, pe conducta din PEID, De 160mm, - 
Petelea  11.933,51 

1.8.6. Conductă PEID , De160 mm, PN6 de 534 m  115.197,68 

1.8.6. Conducta PEHD, De 110 mm, PN 6  337.622,25 

1.8.6. Subtraversare SCF 110 mm,L=27 m  45.422,51 

1.8.6. Supratraversare SPR1,legata de pod,Dn152, L total=22,70+4,1=26,8  m  35.392,65 

1.8.1. Cişmele publice ,un set de 15 bucăţi  44.775,00 

2.1.17.4.a Rezervor V400 mc.  829.260,15 

1.8.13. Cămin  apometru tip.II, Dn 80mm pe conducta din PEID, De 125 m.  6.960,69 

2.1.24.4. Staţie de clorare pentru capacitatea Qtranzit 7,79 I/s  261.115,11 

2.1.24.4. 
Staţia de pompare booster;echipată cu 2+1+incendiu, electropompă avarie; 
Q total=5,52 I/s;H=35 m;Qinc=18 mc/h  283.024,60 

1.8.6. Conductă PEID De 125 mm, PN 6, de 871 m  125.413,05 

1.8.6. Conductă PEHD, De 90mm, pn6,  de 72 m  6.073,61 

1.8.6. Conductă PEHD, De 75 mm, PN 6, de 926 m  62.607,30 

1.8.6. Conducta PEHD, De 63 mm, PN6,de 5000 m  278.556,82 

TOTAL  2.443.354,93 

- poziţia nr.514, Sisteme de alimentare cu apă a 
localităţilor Hodoşa – Sâmbriaş – Isla - Ihod,  coloana 
(1) „cod de clasificare”, coloana (3) "Elementele de 

identificare" şi coloana (5) „Valoare de inventar”, vor 
avea următorul cuprins: 
 

 

Cod de 
clasificare 

Elemente de identificare 
Valoare de inventar 
(lei) 

1.8.6. Conductă din PEID, De 63 mm, PN 6, de 10222m – Gorneşti - Periş 521.803,70 

1.8.6. Conductă din PEID , De 75 mm,PN 6 , de 1579 m -Gorneşti - Peris 90.795,17 

1.8.6. Conductă din PEID ,De 90 mm, PN 6, de 1469 m –Gorneşti - Periş 107.507,27 

1.8.6. Conductă din PEID,De 110 mm, PN 6 , de 878 m –Gorneşti - Periş 98.024,71 

1.8.6. Conductă din PEID, De 125 mm, PN 6 , de 888 m -Gorneşti 97.481,07 

1.8.6. Conductă din PEID ,De 160 mm,PN6, de 2659 m –Gorneşti - Periş 425.042,11 

1.8.6. Conductă din PEID, De 180 mm, PN6 , de 184 m -Periş 35.912,42 

1.8.6. Supratraversare SPR8, Dn 100 , L= 12 m -Gorneşti 10.052,35 

1.8.6. Subtraversare de cale ferata SCF 2,De 160 , L= 14 m - Periş 22.953,67 

1.8.1. Cişmele publice -Gorneşti-Periş,un set de 29 bucăţi 59.847,62 

2.1.17.4.a. Rezervor metalic  de 500 mc - Peris 715.557,90 

2.1.24.4. Staţie de clorare ptr.capacitatea de 9,69 I/s- Periş 133.624,32 

1.8.8. Put absorbant- Periş 2.258,24 

            Drum acces rezerv de 500 mc staţia de alimentare cu apă Gorneşti 33.946,62 

1.8.6. Racord la conducta Dn 150 – hotel - ieşire din Reghin  4.175,26 

1.8.13. Cămin cu vana de concesie Dn 200 - iesire din Reghin  12.688,84 

1.8.13. Cămin cu apometru, cu dezaerisire Dn.65 - ieşire din Reghin  5.004,05 

1.8.6. Conductă din PEID, PN 6, De 200mm, L- 4122 m Reghin -Petelea  1.015.792,82 

1.8.6. Conductă din PEID , PN 6, De 180mm, L- 5558 m Petelea -Periş  1.179.589,81 

1.8.6. 
Supratraversare râu, SPR4, PEID, De200, L= 32,6 m., 
la intrare în Petelea dinspre Reghin  45.427,59 

1.8.6. 
Subtraversare de cale ferata SCF1, De 200 , L=19,5 m., 
la intrare în Petelea dinspre Reghin  28.763,36 

TOTAL  4.646.248,90 



 

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei 
Economice a Consiliului Judeţean Mureş şi operatorului 

regional S.C „Aquaserv” S.A, care răspund de aducerea 
sa la îndeplinire. 

 
p.PREŞEDINTE                      Contrasemnează 
                                               SECRETAR 
Szabó  Árpád 
Vicepreşedinte          Aurelian Paul Cosma 
_________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
ROMÂNIA  
JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Direcţia Economică  
Nr. 6818/26.04.2011 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCJ 

nr.42/2001, privind însuşirea inventarului domeniului 
public al judeţului Mureş, cu modificări şi completări 

ulterioare 
 
Inventarul bunurilor din domeniul public al judeţului 

Mureş, s-a efectuat în baza Legii nr.213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi a 
Normelor Tehnice de aplicare aprobate prin HGR 
nr.548/1999, şi a fost însuşit de Consiliul Judeţean prin 
HCJ nr.42/12 iulie 2001. 

Acesta, împreună cu inventarele municipiilor, 
oraşelor şi comunelor a fost înaintat Guvernului 
României şi a fost atestat prin HGR nr.964/2002. 

Ulterior, domeniul public judeţean a suferit 
modificări şi completări care au avut la bază hotărâri de 

consiliu judeţean, ultimele modificări înregistrându-se în 
baza HCJ nr.34/27.03.2008, când Anexa la HCJ 
nr.42/2001 s-a modificat şi s-a înlocuit cu o nouă anexă, 
dându-se bunurilor imobile şi mobile o nouă numerotare. 

În baza HGR 687/1997 privind contractarea şi 
garantarea de către Guvern a unor credite pentru 

Cod de 
clasificare 

Elemente de identificare 
Valoare de inventar 
(lei) 

1.8.12. Cămin cu vana de concesie Dn 125mm 16.283,16 

1.8.13. Cămin de apometru pe conducta de PEID,De125 - Hodoşa 7.351,70 

1.8.6. Conducta PEHD ,De 63 mm, PN6,  8654 m 626.123,88 

1.8.6. Conducta PEHA ,De 75 mm, PN 6, de 1410 m 153.927,49 

1.8.6. Conducta PEHD ,De 90 mm. PN6, de 872 m 118.707,72 

1.8.6. Conducta PEHD,De 110 mm.PN6, de 2032 m 321.368,42 

1.8.6. Conducta PEHD ,De 125 mm,PN 6, de 608 m 119.377,92 

1.8.6. Conducta PEHD,De 160 mm.PN6, de 1286 m 278.140,43 

1.8.6. Conducta PEHD,De 90 mm.PN10,de 1843 m 183.765,13 

1.8.6. Conducta PEHD,De 110 mm.PN10,de 2242 m 311.253,85 

1.8.6. Conducta PEHD,De 125 mm.PN10, de 2280 m 352.854,21 

1.8.6. Conducta PEHD,De160 mm.PN10, de 736 m 170.504,71 

1.8.6. Conducta PEHD,De 125 mm. PN 6,DE 770 m - Hodoşa 150.651,70 

1.8.6. Conducta PEHD,De 180 mm.PN10, de 1117 ml. 329.581,81 

1.8.13. Cămin de reducere a presiunii CVRP, Dn 65mm 30.514,68 

1.8.13. Cămin de reducere a presiunii CVRP, Dn 100mm 30.733,52 

1.8.6. Subtraversare drum SDJ 4 ,Dn 160 , 15 m 14.156,30 

1.8.6. 
Supratraversare SpR13,legat de pod OL-Zn 125,4x5,4, 
L=29,44+4,78=34,22 m 48.063,02 

1.8.6. 
Supratraversare Sp.R19,legat de pod OL-Zn 101,6x5,4, 
L=11,6+4=15,6 m 18.656,22 

1.8.1. Cişmele publice 81.785,31 

1.8.6. Conducta PEHD,De 125mm. PN10, de 971 m Hodoşa 153.407,74 

1.8.6. Conducta PEHA,De 125 mm.PN.16 de 217,30 ml. 49.984,72 

2.1.17.4.a Rezervor V =15 mc. 152.908,50 

2.1.17.4.a Rezervor V=350 mc. 794.140,81 

1.8.13. Cămin de apometru pe conducta de PEID,De 160mm 7.351,70 

1.8.12. Staţie de clorare pentru capacitatea Qtranzit = 6,46 I/s 170.997,10 

1.8.12. 
Staţie de pompare cu debit variabil,P/S  
echipat cu 1+1 pompe Qstaţie =6,46 I/s=23,26 mc/h 271.056,19 

 

Drum acces rezervor de 15 mc - st pompare şi st clorinare, localitatea 

Dămieni, S= 800mp 30.423,92 

 Drum acces reyervor 350mc, localitatea Hodoşa, S =300mp 11.408,97 

 TOTAL 5.005.480,83 



  

realizarea unor programe guvernamentale privind 
pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a 
satelor, asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea şi 
dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităţilor 
rurale, în judeţul Mureş au fost realizate sisteme de 
alimentare cu apă în mai multe localităţi ale judeţului. În 
conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului 
Lucrărilor Publice Transporturilor şi Locuinţei 
nr.1853/2002, în perioada de garanţie de 2 ani, acestea 
au fost cuprinse în domeniul public al judeţului Mureş. 

Astfel, prin HCJ nr.39/2009 au fost cuprinse în 
domeniul public al judeţului sistemul de alimentare cu 
apă al localităţilor Sînpaul - Valea Izvoarelor - Chirileu, 
sistemul de alimentare cu apă a localităţilor Eremitu - 
Cămpul Cetăţii – Mătrici – Călugăreni şi Dămieni, sistemul 
de alimentare cu apă al localităţilor Chiheru de Jos -  
Chiheru de Sus, sistemul de alimentare a localităţii 
Gorneşti – Periş şi sistemul de alimentare cu apă a 
localităţii Petelea, iar prin HCJ nr.154/2009 a fost cuprins 
în domeniul public al judeţului sistemul de alimentare cu 
apă al localităţilor Hodoşa - Sâmbriaş – Isla –Ihod. 

 În perioada de garanţie de 2 ani, exploatarea 
sistemului s-a făcut cu asistenţa antreprenorului Solel 
Boneh Internaţional Romania care a remediat toate 
defecţiunile apărute în această perioadă şi a executat 
toate lucrările cuprinse în anexa la procesul verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor care nu erau în 
concordanţă cu proiectul. 

Toate aceste lucrări efectuate în perioada de 
garanţie până la recepţia finală a acestor obiective de 
investiţii au determinat creşterea valorii iniţiale cu care 
ele au fost cuprinse în listele de inventar ale judeţului, 
motiv pentru care este necesară corectarea valorii 
acestora. 

Întrucât la recepţia finală, fiecare mijloc fix a primit 
cod de clasificare şi valoare, se impune evidenţierea 
distinctă a acestora în inventarul domeniului public a 
judeţului. 

În aceste condiţii, se impune modificarea şi 
actualizarea poziţiilor ce reprezintă sistemele de 
alimentare cu apă mai sus menţionate, cuprinse în 
inventarul domeniului public al judeţului prin HCJ 
nr.39/2009 şi 154/2009.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem 
spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre alăturat. 

 
 

VICEPREŞEDINTE   DIRECTOR 
Szabo Árpád Bartha Iosif 
 
 
Întocmit: Marcela  Moldovan 

_________________________________________________________________________________________________ 
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HOTĂRÂREA NR.48 
din 28 aprilie 2011 

privind aprobarea contului de execuţie a 
bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului 

Judeţean Mureş şi a situaţiilor financiare anuale cu 
anexe pe anul 2010 

 
 

      Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând expunerea de motive nr.6732/21.04.2011 

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Mureş şi a 
situaţiilor financiare anuale cu anexe pe anul 2010, 
precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere prevederile art. 57 alin (4) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.91 alin (3) litera „a” şi 
art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

hotărăşte: 
 

Art.1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Mureş pe anul 
2010, potrivit anexei nr.1. 

 
 

 
Art.2. Se aprobă anexele la situaţiile financiare ale 

Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2010, de la nr.2 la 
nr.15. 

Art.3. Anexele 1-15 fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre şi se publică în Monitorul Oficial al 
Judeţului Mureş. 

 
   p. PREŞEDINTE                    Contrasemnează 
                                                SECRETAR 
     Szabó  Árpád                                                           
    Vicepreşedinte                  Aurelian Paul Cosma  
        
___________________________________  
* Anexele de la 1 la 15 sunt publicate pe site: 
www.cjmures.ro  
 
                                                                               
ROMÂNIA     
JUDEŢUL MUREŞ      
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia Economică             
Nr. 6732/21.04.2011 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de 

execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului 
Judeţean Mureş şi a situaţiilor financiare anuale cu 

anexe pe anul 2010 
 

În conformitate cu prevederile art. 104 alin (4) lit.(b) 
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
preşedintele întocmeşte şi supune spre aprobare 
Consiliului Judeţean Contul de încheiere a exerciţiului 
bugetar pentru anul 2010. Această dispoziţie este 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa1_hot048_2011.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa2la15_hot048_2011.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa2la15_hot048_2011.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa2la15_hot048_2011.xls
http://www.cjmures.ro/


  

coroborată cu prevederile art.57 alin (4) din Legea 
finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare care reglementează competenţa de 
aprobare a Situaţiilor financiare anuale a conturilor anuale 
de execuţie a bugetului în următoarea structură: 
La venituri: 

- prevederi bugetare iniţiale; 
- prevederi bugetare definitive; 
- încasări realizate. 

La cheltuieli: 
- credite bugetare iniţiale; 
- credite bugetare definitive; 
- plăţi efectuate. 
 
Contul de execuţie la data de 31 decembrie 2010, 

anexat la proiectul de hotărâre, este realizat pe 
următoarea structură: buget local, bugetul instituţiilor 

finanţate parţial din venituri proprii, bugetul instituţiilor 
finanţate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor 
externe nerambursabile, bugetul veniturilor şi 
cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local, care 
conţine şi execuţia fondului de rulment. 

Bugetul propriu al judeţului Mureş pe anul 2010 a 
fost elaborat, aprobat şi executat în concordanţă cu 
prevederile Legii finanţelor publice locale, ale Legii 
bugetului de stat pe anul 2010 şi ale celorlalte acte 
normative care privesc domeniul bugetar. 

Bugetul iniţial a fost aprobat la un nivel de 
233.154.460 lei. Încasările realizate au fost de 
227.319.683 lei, iar plăţile efectuate au fost de 
193.107.828 lei. Execuţia veniturilor bugetului propriu al 
judeţului pe surse de provenienţă: 

     - lei - 

Prevederi Prevederi Încasări %
iniţiale definitive realizate col. 4/3

0 1 2 3 4 6
0' Total venituri, din care: 233.154.460 254.113.460 227.319.683 89,46
I Venituri curente, din care: 161.889.460 165.208.460 161.276.522 97,62

Venituri fiscale, din care: 159.399.460 162.499.460 159.195.966 97,97

Cote defalcate din impozitul pe venit 46.522.460 50.866.460 48.590.408 95,53

Sume alocate de CJM pentru 

echilibrarea bugetelor locale 21.598.000 22.950.000 22.200.078 96,73
Sume defalcate din TVA 90.129.000 87.533.000 87.524.215 99,99
Taxe pentru utilizarea bunurilor, 

autorizarea utilizării bunurilor sau pe 

desfăşurarea de activităţi 1.150.000 1.150.000 881.265 76,63
Venituri nefiscale 2.490.000 2.709.000 2.080.556 76,80

II Subvenţii 51.232.000 66.078.000 65.046.441 98,44
III Sume primite de la UE 20.033.000 22.827.000 996.720 4,37

1a.

1b

Denumirea
Nr. 

crt.

Nivelul încasărilor raportate la prevederile bugetare 
reprezintă 89,46%. Cotele şi sumele defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat şi subvenţiile au fost şi în 
anul 2010 componente majore ale structurii bugetului, 
reprezentând 98,26% din totalul încasărilor.  

Veniturile proprii formate din impozite, taxe şi alte 
venituri încasate direct nu reprezintă decât 1,30% din 

resursele bugetare, structura acestora fiind în continuare 
limitată pentru consiliile judeţene. 

Veniturile proprii realizate de instituţiile finanţate 
parţial din venituri proprii din subordinea Consiliului 
Judeţean Mureş se prezintă astfel: 

 
                     - lei  - 

 
 

Nr. Prevederi Prevederi Încasări % %
crt. iniţiale definitive realizate col. 4/2 col. 4/3
0 1 2 3 4 5 6

1

Serviciul Public de Pază al 
Obiectivelor de Interes Judeţean 371.150 533.207 143,66

2 Muzeul Judeţean 300.000 200.000 200.182 66,73 100,09
3 Teatrul "Ariel" 200.000 200.000 196.420 98,21 98,21
4 Ansamblul Artistic "Mureşul" 250.000 220.000 224.392 89,76 102,00
5 Filarmonica de Stat 220.000 230.000 235.902 107,23 102,57
6 Şcoala de Arte 155.000 84.823 84.823 54,72 100,00
7 Centrul de Creaţie 9.000 6.000 6.000 66,67 100,00

8

Centrul de Cultură Tradiţională şi 
Educaţie Artistică Mureş 73.177 68.026 92,96

9 Administraţia Palatului Culturii 130.000 50.000 50.408 38,78 100,82
10 Redacţia Revistei "Vatra" 30.000 30.000 29.611 98,70 98,70
11 Redacţia Revistei "Lato" 50.000 60.000 61.264 122,53 102,11

12

Căminul pentru Persoane 
Vârstnice Ideciu de Jos 351.960 262.404 74,56

13

Camera Agricolă Judeţeană 
Mureş 65.000 121.900 98.280 151,20 80,62

Denumirea

 
 

 
 



  

În anul 2010 instituţiile finanţate parţial din venituri 
proprii au înregistrat un nivel scăzut de autofinanţare, 

respectiv de 12,57% din totalul cheltuielilor de 
funcţionare. 
 

Nr.
crt.
0 1 2 3 4

1

Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de 

Interes Judeţean 987.377 533.207 54,00%
2 Muzeul Judeţean 3.353.351 200.182 5,97%
3 Teatrul "Ariel" 1.659.696 196.420 11,83%
4 Ansamblul Artistic "Mureşul" 2.272.531 224.392 9,87%
5 Filarmonica de Stat 4.210.258 235.902 5,60%
6 Şcoala de Arte 538.465 84.823 15,75%
7 Centrul de Creaţie 115.698 6.000 5,19%

8

Centrul de Cultură Tradiţională şi 

Educaţie Artistică Mureş 229.853 68.026 29,60%
9 Administraţia Palatului Culturii 877.532 50.408 5,74%

10 Redacţia Revistei "Vatra" 285.050 29.611 10,39%
11 Redacţia Revistei "Lato" 295.638 61.264 20,72%

12

Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu 

de Jos 541.688 262.404 48,44%
13 Camera Agricolă Judeţeană Mureş 954.028 98.280 10,30%

16.321.165 2.050.919 12,57%

Total cheltuieli de 

funcţionare

Venituri proprii 

realizate

Medie

% 3/2Denumirea

 
Creditele bugetare aprobate au fost utilizate pentru 

finanţarea activităţilor, acţiunilor şi programelor aflate 
în competenţa Consiliului Judeţean Mureş, gestionate 
direct sau prin instituţiile subordonate şi anume: 
asigurări şi asistenţă socială (D.G.A.S.P.C.) şi 
învăţământ special, acţiuni privind învăţământul 
preşcolar şi primar (produse lactate şi de panificaţie), 
acţiunile culturale (prin instituţiile de cultură 
subordonate),  

 

 
culte religioase şi structuri asociative, întreţinerea 
drumurilor şi podurilor judeţene, finanţarea 
cheltuielilor de funcţionare a R.A. Aeroport, Centrului 
Militar Judeţean, finanţarea obiectivelor de investiţii, 
precum şi finanţarea activităţilor autorităţii publice 
judeţene. Sinteza cheltuielilor pe activităţi şi ponderea 
în total cheltuieli, potrivit clasificaţiei bugetare, se 
prezintă astfel: 

 
- lei – 

Nr.

Credite 

bugetare 

Credite 

bugetare
crt. iniţiale definitive
0 1 2 3 4 5

Total cheltuieli, din care: 233.154.460 254.113.460 193.107.828 100,00%
1 Autorităţi publice 18.009.000 15.580.524 10.700.107 5,54%
2 Alte servicii publice generale 1.538.000 1.953.144 1.945.091 1,01%
3 Dobânzi aferente datoriei publice externe 820.000 820.000 518.656 0,27%
4 Apărare 383.000 329.447 295.243 0,15%
5 Învăţământ 23.041.000 21.274.698 19.312.922 10,00%
6 Sănătate 5.700.000 12.833.000 12.152.296 6,29%
7 Cultură, religie, sport 44.774.000 38.311.044 21.681.439 11,23%
8 Asistenţă socială 99.852.450 106.496.565 103.367.831 53,53%
9 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 820.000 2.211.440 287.172 0,15%

10 Protecţia mediului 6.628.000 6.628.000 32.816 0,02%

11

Acţiuni generale economice şi comerciale şi de 

muncă 1.607.000 1.293.000 -3.309.051 -1,71%
12 Agricultura 1.160.000 1.048.000 882.000 0,46%
13 Transporturi 27.475.010 44.113.598 24.187.139 12,53%
14 Alte acţiuni economice 1.347.000 1.221.000 1.054.167 0,55%

Denumirea
Plăţi 

efectuate

% din 

total 

cheltuieli

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

Cheltuielile pe unităţi se prezintă astfel: 
 

- lei -

- 

Nr. Denumirea
Credite 

bugetare
Credite 

bugetare
% %

crt. iniţiale definitive col. 4/2 col. 4/3
0 1 2 3 4 5 6
1 Consiliul Judeţean 18.009.000 15.580.524 10.700.107 59,42 68,68

2

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a 
Persoanei 1.150.000 1.080.000 1.073.042 93,31 99,36

3 Serviciul Judeţean Salvamont 388.000 356.000 355.049 91,51 99,73

4

Serviciul Public de Pază al 
Obiectivelor de Interes Judeţean 517.144 517.000 99,97

5 Centrul Militar Judeţean 383.000 329.447 295.243 77,09 89,62

6

Centrul Şcolar pentru Educaţie 
Incluzivă nr.1 Târgu Mureş 2.465.000 2.146.000 1.994.856 80,93 92,96

7

Centrul Şcolar pentru Educaţie 
Incluzivă nr.2 Târgu Mureş 5.681.000 5.302.000 3.529.960 62,14 66,58

8

Centrul Şcolar pentru Educaţie 
Incluzivă nr.3, SAM Reghin 2.395.000 2.102.000 2.072.194 86,52 98,58

9

Învăţământ primar (lapte şi 
corn) 12.500.000 11.724.698 11.715.912 93,73 99,93

10 Sănătate 5.700.000 12.833.000 12.152.296 213,20 94,70
11 Biblioteca Judeţeană 2.200.000 1.955.000 1.933.824 87,90 98,92
12 Muzeul Judeţean 3.665.000 3.840.000 3.153.352 86,04 82,12
13 Teatrul "Ariel" 1.970.000 1.669.000 1.659.696 84,25 99,44
14 Ansamblul Artistic "Mureşul" 2.570.000 2.284.000 2.272.531 88,43 99,50
15 Filarmonica de Stat 5.041.000 4.217.000 4.210.258 83,52 99,84
16 Şcoala de Arte 784.000 538.465 538.465 68,68 100,00
17 Centrul de Creaţie 257.000 115.699 115.698 45,02 100,00

18

Centrul de Cultura Traditionala si 
Educatie Artistica Mures 253.177 237.647 93,87

19 Administraţia Palatului Culturii 1.717.000 877.532 877.532 51,11 100,00
20 Redacţia Revistei "Vatra" 320.000 286.000 286.000 89,38 100,00
21 Redacţia Revistei "Lato" 328.000 297.000 295.638 90,13 99,54

22

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Mureş, din care: 99.452.450 105.861.434 102.732.881 103,30 97,04

Asistenţa socială în caz de 
invaliditate 72.622.680 78.898.254 78.398.089 107,95 99,37
Asistenţa socială pentru familie 
şi copii 26.829.770 24.188.180 23.267.971 86,72 96,20
Proiect "Extindere si dotare 
CRRN Brancoveneşti" 2.775.000 1.066.821 38,44

23

Căminul pentru Persoane 
Vârstnice Ideciu de Jos 235.131 234.950 99,92

24

Camera Agricolă Judeţeană 
Mureş 1.225.000 1.169.900 957.409 78,16 81,84

25 Drumuri şi Poduri 22.145.000 37.989.588 20.294.140 91,64 53,42

26

R.A.Aeroport Transilvania Târgu 
Mureş 4.350.010 5.144.010 2.977.929 68,46 57,89

Plăţi efectuate

 
Economiile de la capitolul cheltuieli s-au înregistrat 

datorită aplicării actelor normative apărute în cursul anului 
care au prevăzut măsuri financiare de reducere a 
cheltuielilor bugetare, în special a cheltuielilor de personal. 
De asemenea, o mare influenţă asupra cheltuielilor în 
execuţie au avut numărul mare de contestaţii la aplicarea 
procedurilor de licitaţii la lucrările de reparaţii şi investiţii 
cuprinse în programul pe anul 2010, precum şi eliberarea 
cu întârziere a avizelor şi autorizaţiilor necesare pentru 
execuţia lucrărilor. Sumele rămase neutilizate au rămas în 
excedent alături de excedentul anilor precedenţi şi 
reprezintă sursa de finanţare a secţiunii de dezvoltare a 
bugetului anului 2011.  

 
 
 
 

 
Rezultatul exerciţiului bugetar se stabileşte ca 

diferenţă între încasările realizate şi plăţile efectuate. La 
data de 31.12.2010, Consiliul Judeţean Mureş a 
înregistrat un rezultat de natura excedentului bugetar, 
concretizat în disponibilităţi în cuantum de 34.211.855 
lei. 

Anexele la proiectul de hotărâre prezintă şi execuţia 
veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului 
local, inclusiv a fondului de rulment, precum şi execuţia 
fondurilor externe nerambursabile. 

Administrarea şi utilizarea resurselor s-a făcut cu 
respectarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, a Legii nr.82/1991, legea contabilităţii, utilizând 
indicatorii din sistemul finanţelor publice, respectând 
procedurile şi principiile contabile specifice. 

 



  

Situaţiile financiare anuale întocmite la 31 decembrie 
2010 au fost elaborate în concordanţă cu Ordinul 
Ministrului Finanţelor Publice nr.59/2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea 
Situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 
2010. 

Execuţia bugetară a anului 2010 propusă spre 
aprobare, reflectată în contul de execuţie şi celelalte 
situaţii financiare, anexe la proiectul de hotărâre prezintă 
poziţia şi performanţa financiară a Consiliului Judeţean, 
precum şi informaţii referitoare la activitatea desfăşurată 

în condiţiile de echilibru bugetar şi în interiorul 
coordonatelor financiare aprobate prin bugetul propriu. 

 
DIRECTOR 
Bartha Iosif                         VĂZUT  

                       VICEPREŞEDINTE 
 
                                     Szabó Árpád 
 
 
Întocmit: consilier Gabriela Vaida  
Văzut: Şef Serviciu Ioana Tcaciuc 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
                    ROMÂNIA  
               JUDEŢUL MUREŞ  
           CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR.49 
din 28 aprilie 2011 

pentru aprobarea Raportului privind execuţia 
bugetului Consiliului Judeţean Mureş 

 pe trimestrul I. 2011 
 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând expunerea de motive nr.6733 din 21.04.2011 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului 
privind execuţia bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe 
trimestrul I. 2011, precum şi avizul comisiilor de 
specialitate, 

Având în vedere prevederile art.49 alin (12) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.91 alin (3) litera „a” şi 
art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

hotărăşte: 
 

 Articol unic. Se aprobă Raportul privind execuţia 
bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe trimestrul I 2011, 
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
 
 

  p.PREŞEDINTE                     Contrasemnează 
                                                SECRETAR 
  Szabó  Árpád                                                           
  Vicepreşedinte                  Aurelian Paul Cosma  
 
 
 
* Anexa este publicată pe site: www.cjmures.ro 
 
 

 
ROMÂNIA      
JUDEŢUL MUREŞ     
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia Economică             
Nr. 6733/21.04.2011 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Raportului 

privind execuţia bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe 
trimestrul I 2011 

 
 

În conformitate cu prevederile art.49 alin (12) din 
Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, în lunile aprilie, 
iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu 
în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii 
principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă 
publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile 
deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două 
secţiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în 
raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin 
rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului: 

a) să nu înregistreze plăţi restante; 
b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi 
excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea 
exerciţiului bugetar curent, pe de o parte şi suma 
plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă 
parte, să fie mai mare decât zero. 
Potrivit datelor prezentate în Raportul privind 

execuţia bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe 
trimestrul I 2011, datorită unei juste utilizări a 
fondurilor, nu se impun măsuri de redimensionare a 
cheltuielilor, prin rectificare bugetară. 

Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea 
proiectului de hotărâre alăturat. 

 
 

DIRECTOR 
 
Bartha Iosif                                  VĂZUT  

             VICEPREŞEDINTE 
 
                                                Szabó Árpád 
 
Întocmit consilier Gabriela Vaida  
Văzut Şef Serviciu Ioana Tcaciuc  

____________________________________________________________________________________________ 
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                 ROMÂNIA 
           JUDEŢUL MUREŞ                                                
        CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

HOTĂRÂREA NR.53 
din 28 aprilie 2011 

pentru completarea Anexei la HCJ nr.171/2010 
privind aprobarea unor taxe ale Consiliului 

Judeţean pe anul 2011, ce constituie venituri 
proprii ale bugetului Consiliului Judeţean 

 
 
 Consiliul Judeţean Mureş,  
 Văzând expunerea de motive nr.4709 din 28.03.2011 
a Direcţiei Economice la proiectul de Hotărâre pentru 
completarea Anexei la HCJ nr.171/2010 privind aprobarea 
unor taxe ale Consiliului Judeţean pe anul 2011, ce 
constituie venituri proprii ale bugetului Consiliului 
Judeţean, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

 

În conformitate cu prevederile art.27 din Legea 
nr.273/2006, privind finanţele publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare.  

Ţinând seama de prevederile art.282 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal cu toate modificările şi 
completările ulterioare,  
      În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1), lit.f  şi ale 
art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare,  
 

hotărăşte: 
 

      Art.1. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Mureş nr.171/2010 privind aprobarea unor taxe ale 
Consiliului Judeţean pe anul 2011, ce constituie venituri 
proprii ale bugetului Consiliului Judeţean, se 
completează la Capitolul V cu următoarele Tarife pentru 
prestările de servicii efectuate de către Camera Agricolă 
Judeţeană Mureş: 

Tarif (lei) 
Denumirea serviciului prestat 

Propus 
2011 

Elaborare proiecte finanţate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală – 
măsura 121 – Modernizarea exploataţiilor agricole: 
     - întocmirea proiectelor care nu prevăd realizarea de construcţii      
     - întocmirea proiectelor care prevăd realizarea de construcţii 

 
3% din valoarea 

proiectului 
5% din valoarea 

proiectului 

Întocmirea rapoartelor de progres pe Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” 50 

Întocmirea cererii de plată pentru Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” 150 

       
      Art.2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 
răspunde Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean 
Mureş şi Camera Agricolă Judeţeană Mureş. 
 
p. PREŞEDINTE                      Contrasemnează 
                                               SECRETAR 
  Szabó  Árpád                                                           
 Vicepreşedinte                   Aurelian  Paul Cosma 
 
 
ROMÂNIA                                                                                            
JUDEŢUL MUREŞ                                                                      
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia Economică 
Nr.4709/28.03.2011 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de Hotărâre privind completarea Anexei la HCJ 
nr.171/2010 privind aprobarea unor taxe ale Consiliului 
Judeţean pe anul 2011, ce constituie venituri proprii ale 

bugetului Consiliului Judeţean 
 
Potrivit art.282 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind 

Codul fiscal cu toate modificările şi completările ulterioare, 
pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în 
interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile judeţene pot 
adopta taxe speciale. Taxele speciale se încasează numai de 
la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile 
oferite de instituţia sau de serviciul public de interes local, 
potrivit regulamentului de organizare al acestuia, sau de la 
cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce 
intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu. 

 
Prin HCJ nr.171/2010 au fost aprobate tarifele 

pentru prestările de servicii efectuate de către Camera 
Agricolă Judeţeană Mureş, între care, alături de taxa 
pentru cursul de formare profesională cu producătorii 
agricoli au fost aprobate şi taxe pentru elaborare de 
proiecte de investiţii în agricultură şi pentru cererea 
de plată pentru proiectele elaborate şi declarate 
eligibile pentru Măsura 141 „Sprijinirea fermelor 
agricole de semi-subzistenţă” şi pentru Măsura 112 
„Instalarea tinerilor fermieri”. 

În anul 2011, prin adresa nr.3489/07.03.2011, 
Camera Agricolă Judeţeană Mureş ne-a adus la 
cunoştinţă că instituţia a primit solicitări pentru 
întocmirea de proiecte şi de cereri de plată pentru 
Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”, 
precum şi pentru întocmirea rapoartelor de progres 
pentru Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri”. 

Având în vedere cele de mai sus, propunem 
aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 

 
  DIRECTOR 
 Bartha Iosif                               VĂZUT 
                                        VICEPREŞEDINTE 
                                           Szabó Árpád 
 
 
 
 
 
Întocmit consilier Gabriela Vaida  
Văzut Şef Serviciu Ioana Tcaciuc 
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        ROMÂNIA                        
JUDEŢUL MUREŞ 

              CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
 

 HOTĂRÂREA NR.54 
din 28 aprilie 2011 

privind aprobarea taxelor pentru autorizarea 
transporturilor rutiere de mărfuri şi călători executate pe 

reţeaua drumurilor administrate de Consiliul Judeţean 
Mureş, cu vehicule înmatriculate in România sau în alte 
state, ce depăşesc limitele masice şi/sau dimensionale, 
pentru anul 2011, conform reglementărilor existente în 

legislaţia actuală  

 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 
Având în vedere expunerea de motive nr.4377 din 

25.03.2011 a Direcţiei Tehnice, precum şi avizul comisiilor de 
specialitate,  

În baza art.27 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, republicată, cu modificările ulterioare, 

În conformitate cu prevederile art.41 din Ordonanţa 
Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al 
Ordinului comun al Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii nr.356/2010 şi Ministerului Administraţiei şi 
Internelor nr.107/2010, 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(3) lit."c", art.97 
alin.(1) şi ale art.98, art.45, alin.2, lit.c din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare,  

 
hotărăşte: 

 
Art.1. Se aprobă taxele pentru autorizarea 

transporturilor rutiere de mărfuri şi călători executate pe 
reţeaua drumurilor administrate de Consiliul Judeţean Mureş, 
cu vehicule înmatriculate in România sau în alte state, ce 
depăşesc limitele masice şi/sau dimensionale prevăzute în 
Anexele 2 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
stabilite conform Anexei 1 avizată de Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Pentru obţinerea autorizaţiilor speciale de 
transport, deţinătorii vehiculelor menţionate la art.1 sau 
reprezentanţii acestora trebuie să se prezinte la Consiliul 
Judeţean Mureş, Direcţia Tehnică, cu o documentaţie care să 
cuprindă: 
- cerere tip completată cu datele fiecărei configuraţii de 
transport (auto + remorcă/semiremorcă + încărcătură), 
semnată şi ştampilată de solicitant; 
- cărţile de identitate ale configuraţiei de transport 
(auto+remorcă/semiremorcă) - copii legalizate. 

Art.3. Autorizaţia specială de transport se emite pentru 
fiecare transport în parte, pe configuraţie de transport, 
nefiind transmisibilă de la un vehicul la altul. 

Art.4. Autorizaţiile speciale de transport sunt emise fără 
a ţine cont de tipul de efectuare a transporturilor: "în folos 
propriu" sau în scop "comercial". 

      Art.5. Termenul maxim de eliberare a 
autorizaţiilor speciale de transport este de trei zile 
lucrătoare de la data înregistrării cererii la Consiliul 
Judeţean Mureş. 

Art.6. Plata autorizaţiilor speciale de transport se 
face numerar la casieria Consiliului Judeţean Mureş 
sau cu ordin de plată, înainte de ridicarea autorizaţiei. 

Art.7. Sumele provenite din activitatea de 
autorizare specială de transport a autovehiculelor de 
transport mărfuri şi călători pe reţeaua de drumuri 
administrate de Consiliul Judeţean Mureş se constituie 
ca venituri cu destinaţia de utilizare pentru 
proiectarea, întreţinerea, repararea, modernizarea, 
dezvoltarea reţelei drumurilor judeţene. 

Art.8. De executarea prezentei hotărâri răspund 
Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul 
Consiliului Judeţean Mureş. 

 
   p. PREŞEDINTE                    Contrasemnează 
                                               SECRETAR 
    Szabó Árpád                                                           
   Vicepreşedinte                 Aurelian Paul Cosma  
 
* Anexa este publicată pe site: www.cjmures.ro  
__________________________________________ 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia Tehnică 
Nr.4377/25.03.2011 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor 

pentru autorizarea transporturilor rutiere de mărfuri şi 
călători executate pe reţeaua drumurilor administrate 
de Consiliul Judeţean Mureş, cu vehicule înmatriculate 

în România sau în alte state, ce depăşesc limitele 
masice şi/sau dimensionale, pentru anul 2011, 

conform reglementărilor existente în legislaţia actuală  
 

Consiliul Judeţean Mureş are în administrare 
713,481 km de drumuri judeţene care necesită 
întreţinere permanentă pe parcursul întregului an. 

În vederea asigurării fondurilor necesare, pe 
lângă subvenţiile primite de la bugetul de stat, în 
conformitate cu prevederile art.27 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, republicată, 
consiliile locale şi judeţene au competenţa de a stabili 
taxe şi impozite pentru utilizarea de către terţi a 
bunurilor din proprietatea lor, în limitele şi în condiţiile 
legii.  

În conformitate cu prevederile art.41, alin 1 şi 2 
din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi al Ordinului comun al Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii nr.356/2010 şi 
Ministerului Administraţiei şi Internelor nr.107/2010, 
efectuarea transportului cu vehicule rutiere, 
înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte 
state, pe drumurile publice cu depăşirea masei totale 
maxime admise, maselor maxime admise pe axe 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2009/hot027_2009.htm#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa_hot054_2011.doc
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa_hot054_2011.doc
http://www.cjmures.ro/


  

şi/sau dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele 
nr.2 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997, republicată, 
se poate efectua numai în baza autorizaţiei speciale de 
transport, denumită în continuare AST, eliberată, fără 
discriminare, de administratorul drumului pe care se 
efectuează transportul. 

AST este documentul prin care sunt stabilite de către 
administratorul drumului traseul ce urmează a fi parcurs şi 
tarifele datorate, document care permite efectuarea 
transportului cu vehicule cu depăşiri ale maselor şi/sau 
dimensiunilor maxime admise şi este valabil pentru numerele 
de înmatriculare sau înregistrare a vehiculelor cu aceleaşi 
caracteristici tehnice înscrise în acesta, traseul, sensul, 
perioada şi caracteristicile autorizate înscrise, în condiţiile 
stabilite de administratorul drumului. 
      AST se eliberează numai pentru efectuarea transportului 
cu vehicule: 
    a) a căror încărcătură este indivizibilă. Prin încărcătură 
indivizibilă se înţelege încărcătura care, în scopul 
transportului rutier, nu poate fi divizată în două sau mai 
multe încărcături fără cheltuieli nejustificate sau fără riscul 
deteriorării şi care, datorită dimensiunilor şi masei sale, nu 
poate fi transportată de un autovehicul, o remorcă, un tren 
rutier sau un vehicul articulat astfel încât acesta să respecte 
masele şi/sau dimensiunile maxime admise; 
    b) fără încărcătură, care depăşesc constructiv masele 
şi/sau dimensiunile maxime admise. 

Conform prevederilor art.41 alin.13 şi 14 din Ordonanţa 
Guvernului nr.43/1997, republicată, se aplică tarife  
suplimentare de utilizare a drumurilor pentru efectuarea 
transportului cu vehicule cu depăşirea maselor şi/sau 
dimensiunilor maxime admise, stabilite în funcţie de masa 

totală, de masele pe axe, de dimensiunile vehiculelor 
şi de distanţa parcursă, tarife care se constituie ca 
venituri proprii ale administratorului drumului care a 
emis AST, pentru finanţarea lucrărilor de administrare, 
exploatare, întreţinere, consolidare, reparaţii şi 
modernizare a drumurilor aflate în administrarea sa. 
Tarifele precum şi excepţiile de la plata acestora se 
stabilesc de administratorul drumurilor publice şi se 
aprobă prin hotărâre a consiliilor judeţene, cu avizul 
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pentru 
drumurile de interes judeţean.  

La solicitarea Consiliului Judeţean Mureş prin 
adresa nr.4377/21.03.2011, Ministerul Transporturilor 
şi Infrastructurii a avizat taxele propuse în Anexa 1 
ataşată.  

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem spre 
aprobare taxele pentru autorizarea transporturilor 
rutiere de mărfuri şi călători executate pe reţeaua 
drumurilor administrate de Consiliul Judeţean Mureş, 
cu vehicule înmatriculate in România sau în alte state, 
ce depăşesc limitele masice şi/sau dimensionale, 
pentru anul 2011, conform Anexei 1.  

 
 DIRECTOR  EXECUTIV 
    ing. Márton Katalin          VĂZUT  

 VICEPREŞEDINTE 
                                             Chirteş Ioan Cristian 
 
 
Verificat: şef serviciu: ing. Oarga Marieta 
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                    ROMÂNIA       
    JUDEŢUL MUREŞ 

            CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA  Nr.55 
din 28 aprilie 2011 

privind aprobarea colaborării dintre Consiliul 
Judeţean Mureş, Ministerul Comunicaţiilor şi 
Societăţii Informaţionale, Consiliul Local al 

Municipiului Tîrgu Mureş şi Fundaţia IREX  România, 
pentru susţinerea Programului „Biblionet – lumea în 

biblioteca mea” 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând solicitarea înregistrată cu nr.4908 din 30.03.2011 

a Fundaţiei IREX România, expunerea de motive nr.4908 din 
20.04.2011 a Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică la 
proiectul de hotărâre privind aprobarea colaborării dintre 
Consiliul Judeţean Mureş, Ministerul Comunicaţiilor şi 
Societăţii Informaţionale, Consiliul Local al Municipiului Tîrgu 
Mureş şi Fundaţia IREX România, pentru susţinerea 
Programului „Biblionet – lumea în biblioteca mea”, precum şi 
avizul comisiilor de specialitate, 

 Având în vedere art.91 alin.(6) lit. a) din Legea 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art.97 din Legea 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
  

hotărăşte: 
 

Art.1. Se aprobă colaborarea dintre Consiliul 
Judeţean Mureş, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii 
Informaţionale, Consiliul Local al Municipiului Tîrgu 
Mureş şi Fundaţia IREX România, conform Protocolului 
cuprins în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Doamna Lokodi Edita Emőke, preşedintele 
Consiliului Judeţean Mureş, se împuterniceşte cu 
semnarea actului prevăzut la art.1. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Ministerului 
Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Consiliul 
Local al Municipiului Tîrgu Mureş, Fundaţiei IREX 
România şi Bibliotecii Judeţene Mureş. 

 
 

  p. PREŞEDINTE                       Contrasemnează 
                                                  SECRETAR 
    Szabó  Árpád                                                           
   Vicepreşedinte                    Aurelian  Paul Cosma  
 
_________________________________ 
* Anexa este publicată pe site: www.cjmures.ro 
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ROMÂNIA    
JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia Juridică şi Administraţie Publică 
Nr.4908/20.04.2011 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea colaborării dintre 

Consiliul Judeţean Mureş, Ministerul Comunicaţiilor şi 
Societăţii Informaţionale, Consiliul Local al Municipiului Tîrgu 

Mureş şi Fundaţia IREX România, pentru susţinerea 
Programului „Biblionet – lumea în biblioteca mea” 

 
 

      Prin Programul Biblionet – lumea în biblioteca mea, 
cea mai mare investiţie privată într-o instituţie publică, 
implementat în România de către Fundaţia IREX 
(International Research & Exchanges Board), milioane de 
români sunt conectaţi de acum la informaţii ce ţin de 
educaţie, servicii medicale, financiare sau fonduri europene. 
Până în 2014, peste 2000 de biblioteci publice din România 
vor primi calculatoare pentru accesul gratuit al publicului la 
internet printr-un proces de selecţie competitivă şi peste 
3000 de bibliotecari din toate cele 41 de judeţe vor participa 
la cursuri de formare pentru a putea utiliza la maximum 
potenţialul noilor resurse tehnologice în beneficiul 
comunităţii. 
       În judeţul Mureş, sunt cuprinse în Biblionet, alături de 
Biblioteca Judeţeană Mureş, bibliotecile din următoarele 
localităţi: Reghin, Târnăveni, Sighişoara, Iernut, Adămuş, 
Hodac, Gurghiu, Sărmaşu, Tăureni, Ghindari, Luduş, Albeşti, 
Zau de Câmpie, Deda, Eremitu, Ungheni, Fântânele, 
Miercurea Nirajului, Sângeorgiu de Pădure, Band. Prin 
adresa înregistrată cu nr.4098/30.03.2011, Fundaţia IREX a 
propus Consiliului Judeţean Mureş semnarea unui protocol 
de colaborare cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii 
Informaţionale, Consiliul Local al Municipiului Tîrgu Mureş şi 
Fundaţia IREX România în scopul extinderii serviciului de 
acces public gratuit la internet, facilitând accesul cetăţenilor 
la informaţie, în cadrul programului mai sus menţionat. În 
baza acestui protocol, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii 
Informaţionale, ca parte a Strategiei Naţionale de 
Implementare Internet în bandă largă (Broadband), va 

instala un punct de acces gratuit la internet prin wi-fi 
– „hot spot” în cadrul Bibliotecii Judeţene Mureş, 
oferindu-l spre gestionare acesteia. Consiliul Local al 
Municipiului Tîrgu Mureş va prelua şi va asigura plata 
abonamentului la serviciul de internet pentru punctul 
de acces gratuit la internet prin wi-fi pe o perioadă 
nedeterminată, iar Consiliul Judeţean Mureş va pune 
la dispoziţie spaţiul necesar şi va permite instalarea 
acestuia în Biblioteca Judeţeană Mureş. 
      Biblioteca Judeţeană Mureş, cu un fond de carte 
de peste 900.000 de volume, se află pe primul loc 
printre bibliotecile publice din ţară. Prin extinderea 
serviciului de acces public gratuit la internet prin wi-fi 
„hot spot”, Biblioteca Judeţeană Mureş va deveni un 
punct de atracţie pentru un număr sporit de cetăţeni 
cărora le facilitează accesul la informaţie. 
       Protocolul de colaborare nu implică nicio relaţie 
financiară între părţile semnatare, acestea se obligă 
însă să menţină o colaborare strânsă pentru a sprijini 
Biblioteca Judeţeană Mureş, în vederea realizării 
scopului urmărit în cadrul Programului Biblionet. 
      Faţă de prevederile art.91 alin.(6) lit. a) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
potrivit cărora consiliile judeţene pot încheia convenţii 
de colaborare cu alte persoane juridice, în vederea 
finanţării şi realizării unor acţiuni comune, propunem 
aprobarea Protocolului de colaborare cu Ministerul 
Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Consiliul 
Local al Municipiului Tîrgu Mureş şi Fundaţia IREX 
România, potrivit proiectului de hotărâre alăturat.  
 
 
p. PREŞEDINTE,   SECRETAR, 
 
  Szabó  Árpád      Aurelian Paul Cosma 
 Vicepreşedinte  

 
 
  
 

Redactat: Adriana Farkas 
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Director executiv : Viorel Iosib 

________________________________________________________________________________________________ 
     
                            ROMÂNIA                                        
            JUDEŢUL MUREŞ                                 
         CONSILIUL JUDEŢEAN         
 
 
 

HOTARÂREA NR.61 
din 28 aprilie 2011 

pentru aprobarea Regulamentului local de implicare 
a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de 

urbanism şi amenajare a teritoriului 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând expunerea de motive nr.4916/2011, pentru 

aprobarea Regulamentului de implicare a publicului în 
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a 

teritoriului iniţiate sau aflate în competenţa de 
aprobare a Consiliului Judeţean Mureş, precum şi 
avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere prevederile art.2, din Ordinul 
nr.2701 din 30 decembrie 2010 al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea 
Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu 
privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de 
amenajare a teritoriului şi de urbanism, 

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modificările şi completările ulterioare, a Legii 
nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi a Legii nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, cu completările 
ulterioare, 



  

În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
hotărăşte: 

 
Art.1. Se aprobă Regulamentul local de implicare a 

publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism 
şi amenajare a teritoriului, prezentat în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi 
se comunică Arhitectului Şef din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, care răspunde de 
aducerea sa la îndeplinire. 
                                
                 
 
 
p.PREŞEDINTE                   Contrasemnează 
                                            SECRETAR 
 Szabó Árpád                                                           
Vicepreşedinte                 Aurelian Paul Cosma  
                     
                              
_________________________________ 
* Anexa este publicată pe site: www.cjmures.ro 
 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ                                                
CONSILIUL JUDEŢEAN    
ARHITECTUL ŞEF 
Nr.4916/2011  
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a 
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de 

urbanism şi amenajare a teritoriului 
 
 
 

Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului 
nr.2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de 
informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea 
sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de 
urbanism, publicat în Monitorul Oficial Partea I 
nr.47/19.01.2011, stabileşte componentele obligatorii ale 
informării şi consultării publicului care se aplică în cadrul 
proceselor de elaborare şi revizuire a planurilor de urbanism 
şi amenajare a teritoriului, în conformitate cu art.61 din 
Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.  

Conform art.2: 
     „În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, autorităţile 
administraţiei publice locale elaborează şi aprobă prin 
hotărâre a consiliului judeţean/local/Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti Regulamentul local referitor la 

implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea 
planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, 
în conformitate cu prevederile metodologiei prevăzute 
la art.1.” 
      Astfel,  în  ANEXA  1  a  Ordinului,  ce cuprinde  
METODOLOGIA de informare şi consultare a 
publicului cu privire la elaborarea sau 
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului 
şi de urbanism , se prevede la art.7: 

 alin.(1): 
„Responsabilitatea privind informarea şi 

consultarea publicului pentru planurile de urbanism şi 
amenajarea a teritoriului revine autorităţilor 
administraţiei publice responsabile cu aprobarea 
planurilor”. 

 alin.(3):  
În cazul localităţilor în care în cadrul autorităţilor 

administraţiei publice locale nu sunt organizate 
structuri de specialitate în domeniul urbanismului, 
responsabilităţile privind informarea şi consultarea se 
pot îndeplini în colaborare cu serviciul de specialitate 
al consiliului judeţean, pe bază de convenţie. 

 
Regulamentul local de implicare a publicului în 

elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi 
amenajare a teritoriului, se aplică în cazul iniţierii 
şi/sau aprobării următoarelor tipuri de documentaţii: 

1. Planuri de amenajare a teritoriului zonal 
(PATZ) aflate în competenţa de aprobare a 
Consiliului Judeţean Mureş, după cum 
urmează: PATZ interjudeţean, PATZ 
interorăşenesc sau intercomunal, PATZ 
frontalier şi PATZ metropolitan, periurban al 
principalelor municipii şi oraşe. 

2. Planul de amenajare a teritoriului judeţean. 
3. Planul urbanistic general, Planul urbanistic 

zonal şi Planul urbanistic de detaliu (pentru 
autorităţile administraţiei publice locale din 
judeţul Mureş la care nu sunt organizate 
structuri de specialitate în domeniul 
urbanismului şi care au încheiat o convenţie 
cu serviciul de specialitate al consiliului 
judeţean). 

  
Supunem spre aprobare Proiectul de hotărâre 

pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a 
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de 
urbanism şi amenajare a teritoriului. 

 
 

 
 
 

VICEPREŞEDINTE    ARHITECT ŞEF 
Chirteş Ioan Cristian                 arh. Csortan Ilona 

 
 

 
  

Întocmit: Pop Călin Alexandru 
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HOTARÂREA NR.62 
din 28 aprilie 2011 

privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a 
riscurilor al judeţului Mureş 

 
 
      Consiliul Judeţean Mureş, 
      Văzând expunerea de motive nr.5116 din 4.04.2011 a 
Arhitectului Şef precum şi avizul comisiei de specialitate, 

       Având în vedere Ordinul Ministrului Administraţiei şi 
Internelor nr.132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de 
elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a 
Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor 
precum şi prevederile art.15 lit.a) din Legea nr.307/2006 
privind apărarea împotriva incendiilor, ale art.25 din Legea 
nr.481/2004 republicată privind protecţia civilă, ale 

Ordonanţei de Urgenţă nr.21 din 15 aprilie 2004 privind 
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, 
ale Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor 
nr.1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, 
prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă, ale 
Hotărârii de Guvern nr.372 din 18/03/2004 pentru aprobarea 

Programului Naţional de Management al Riscului Seismic, ale 
Hotărârii de Guvern nr.804/2007 privind controlul asupra 
pericolelor de accident major în care sunt implicate 
substanţe periculoase, ale Ordinului Ministrului Administraţiei 
şi Internelor nr.735/2005 privind evidenţa, gestionarea, 
depozitarea şi distribuirea ajutoarelor interne şi 
internaţionale destinate populaţiei în situaţii de urgenţă, ale 

Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor 

nr.1494/2006 pentru aprobarea normelor tehnice 
privind organizarea şi funcţionarea taberelor pentru 
sinistraţi în situaţii de urgenţă şi Planul judeţean de 
apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor, secetei 
hidrologice, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi 
poluărilor accidentale pe cursuri de apă al judeţului  
Mureş 2010-2013, 
      Ţinând cont de Hotărârea nr.1/2011 a Comitetului 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Mureş,  
      În temeiul prevederilor art.97 din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

hotărăşte: 
 

Art.1. Se aprobă Planul de analiză şi 
acoperire a riscurilor al judeţului Mureş, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.   

Art.2. Prezenta hotărâre va fi publicată în 
Monitorul Oficial al judeţului Mureş, pe site-ul 
www.cjmures.ro şi se va comunica, în format 
electronic, autorităţilor administraţiei publice locale din 
judeţ.  

 
 
 

  p. PREŞEDINTE                       Contrasemnează 
                                                  SECRETAR 
     Szabó Árpád                                                           
   Vicepreşedinte                   Aurelian Paul Cosma 
 
 
 
* Anexa este publicată pe site: www.cjmures.ro 
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ROMÂNIA                                                    
JUDEŢUL MUREŞ                                                  
CONSILIUL JUDEŢEAN   
Nr.5115/04.05.2011    

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză 

şi acoperire a riscurilor al judeţului Mureş 
 
 
      Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de 
interes public naţional, cu caracter permanent, la care sunt 
obligate să participe, conform legii, atât autorităţile 
administraţiei publice locale, cât şi toate persoanele fizice şi 
juridice de pe raza judeţului Mureş. 
      Consiliului Judeţean, ca autoritate a administraţiei 
publice locale de interes judeţean îi revin obligaţii importante 
în domeniul apărării împotriva incendiilor. Astfel, potrivit 
atribuţiilor stabilite în conformitate cu prevederile art.15 lit.a) 
din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 
şi ale art.6 din Ordinului Ministrului Administraţiei şi 
Internelor nr.132/2007, Consiliul judeţean aprobă planul de 

analiză şi acoperire a riscurilor aferent judeţului şi 
stabileşte resursele necesare pentru aplicarea 
acestuia. 
      Conform metodologiei şi structurii-cadru, 
aprobate prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi 

Internelor nr.132/2007 şi conform prevederilor art.25 
din Legea nr.481/2004 republicată privind protecţia 
civilă, ale Ordonanţei de Urgenţă nr.21 din 15 aprilie 
2004 privind Sistemul Naţional de Management al 
Situaţiilor de Urgenţă, ale Ordinului Ministrului 
Administraţiei şi Internelor nr.1259/2006 pentru 
aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea 
activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi 
alarmare în situaţii de protecţie civilă, ale Hotărârii de 
Guvern nr.372 din 18/03/2004 pentru aprobarea 
Programului Naţional de Management al Riscului 
Seismic, ale Hotărârii de Guvern nr.804/2007 privind 
controlul asupra pericolelor de accident major în care 
sunt implicate substanţe periculoase, ale Ordinului 
Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.735/2005 
privind evidenţa, gestionarea, depozitarea şi 
distribuirea ajutoarelor interne şi internaţionale 
destinate populaţiei în situaţii de urgenţă, ale 
Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor 
nr.1494/2006 pentru aprobarea normelor tehnice 
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privind organizarea şi funcţionarea taberelor pentru sinistraţi 
în situaţii de urgenţă precum şi Planul judeţean de apărare 
împotriva inundaţiilor, gheţurilor, secetei hidrologice, 
accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor 
accidentale pe cursuri de apă al judeţului Mureş 2010-2013, 
s-a elaborat, în colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „HOREA” al judeţului Mureş, Planul de analiză şi 
acoperire a riscurilor la nivelul judeţului Mureş, care a fost 
aprobat de către Comitetul judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Mureş prin Hotărârea nr.1/2011. 
      

 Având în vedere cele prezentate propunem spre 
aprobare Consiliului Judeţean Mureş Planul de 
analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului 
Mureş, conform proiectului de hotărâre alăturat. 

 
       VIZAT    
VICEPREŞEDINTE                       ARHITECT ŞEF 
Ioan  Cristian Chirteş                arh. Csortan Ilona 
 
 
Întocmit: Baciu Andreea 
Verificat: şef serviciu ing. Preotu Mariana 
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HOTĂRÂREA NR.68 
din 26 mai 2011 

privind administrarea Palatului Culturii din Tîrgu 
Mureş 

 
Consiliul Judeţean Mureş, 

      Văzând Expunerea de motive nr.8335 din 23.05.2011 a 
Direcţiei Economice precum şi avizele comisiilor de 
specialitate, 
      În exercitarea competenţelor reglementate de 
prevederile art.91 alin.(1) lit.”a” şi ”d”, respectiv alin.(4) 
lit.”a” din Legea 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
      În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

hotărăşte: 
 

Art.1. Palatul Culturii din Tîrgu Mureş face parte din 
patrimoniul public judeţean şi este administrat de Muzeul 
Judeţean Mureş, instituţie de cultură subordonată Consiliului 
Judeţean Mureş. 

Art.2. (1) Biblioteca Judeţeană Mureş şi Filarmonica de 
Stat, instituţii scutite de plata chiriei, îşi desfăşoară 
activitatea în Palatul Culturii. 
      (2) Destinaţia spaţiilor neocupate de instituţiile aflate 
sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, devenite 
disponibile prin încetarea contractelor de închiriere, se 
stabileşte de Consiliul Judeţean Mureş la sesizarea Muzeului 
Judeţean Mureş, formulată cu cel puţin 60 de zile înaintea 
expirării duratei contractelor de închiriere. 
      Art.3. Muzeul Judeţean Mureş are obligaţia să asigure 
buna funcţionare a instalaţiilor, dotărilor, să realizeze 
lucrările de întreţinere, reparaţiile curente şi capitale ale 
clădirii, conform programelor anuale aprobate de Consiliul 
Judeţean Mureş. 
      Art.4. (1) Sala Mare şi Sala Mică vor fi utilizate cu 
prioritate pentru activităţi culturale. 
      (2) Instituţiile de cultură de sub autoritatea Consiliului 
Judeţean Mureş pot utiliza gratuit sălile de spectacole, în 
funcţie de programul comunicat de Muzeul Judeţean Mureş, 
anual şi la începutul fiecărei luni. În aceleaşi condiţii, o 

singură dată pe an, pot utiliza sălile de spectacole 
partidele politice, Instituţia Prefectului şi Consiliul 
Local al Municipiului Tîrgu Mureş.  
       (3) Instituţiile şi organizaţiile din ţară sau 
străinătate pot închiria sălile de spectacole pentru 
activităţi socio-culturale, în baza unei programări 
prealabile, achitând tarifele în cuantumul şi condiţiile 
stabilite anual prin hotărârea Consiliului Judeţean 
Mureş.  
       (4) În situaţia în care organizatorii sunt instituţii 
publice sau organizaţii non-profit şi nu încasează 
venituri din vânzări de bilete, tarifele de închiriere 
menţionate la alin.(3), se reduc la 20%.         
       Art.5. Afişarea bannerelor şi a materialelor de 
publicitate pentru promovarea evenimentelor 
desfăşurate în Palatul Culturii va fi gestionată de 
Muzeul Judeţean Mureş, care se va asigura de 
respectarea, de către organizator, a prevederilor 
legale în vigoare. 
       Art.6.(1) Palatul Culturii poate fi vizitat de turişti, 
în condiţiile tarifare prevăzute prin hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş. 
      (2) Pentru acţiuni caritabile sau organizate de 
instituţii publice, Preşedintele Consiliului Judeţean 
Mureş poate aproba vizitarea gratuită a obiectivului 
turistic. 
      (3) Se interzice fumatul, organizarea de recepţii, 
cocktail-uri sau mese festive în clădirea Palatului 
Culturii.     
      Art.7. Sala de Oglinzi poate fi utilizată doar ca 
obiectiv turistic. Cu aprobarea Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Mureş, Sala de Oglinzi poate fi folosită şi 
pentru decernări de premii şi distincţii, oficiate de 
către Consiliul Judeţean Mureş, Instituţia Prefectului 
Mureş şi Consiliul Municipal Tîrgu Mureş, cu protejarea 
mobilierului restaurat.  
      Art.8. De executarea prezentei hotărâri răspunde 
Muzeul Judeţean Mureş şi Direcţia Economică. 
       Art.9. La data intrării în vigoare a prezentei 
hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului 
Judeţean nr.26/2005 privind administrarea Palatului 
Culturii, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
                                                                                                 
    PREŞEDINTE                      Contrasemnează 
      SECRETAR 
Lokodi Edita Emőke      
                                         Aurelian Paul Cosma  
       
 



  

 ROMÂNIA                                                                      
 JUDEŢUL MUREŞ                                                         
 CONSILIUL JUDEŢEAN                                                         
 Direcţia Economică 
 Nr.8335/23.05.2011 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind administrarea Palatului 

Culturii din Tîrgu Mureş 
 
 
       Potrivit prevederilor art.91, alin.(4), lit.”a” din Legea 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean 
hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau 
închirierea bunurilor proprietate publică a judeţului, după 
caz, precum şi a serviciilor publice de interes judeţean, în 
condiţiile legii. Ultimele reglementări cu privire la 
administrarea Palatului Culturii au fost prevăzute în 
hotărârea Consiliului Judeţean nr.26/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
       Ca urmare a trecerii Administraţiei Palatului Culturii 
Târgu Mureş, ca serviciu, fără personalitate juridică, în 

cadrul Muzeului Judeţean Mureş (reorganizare prin 
absorbţie), pentru reorganizarea activităţii şi 
încadrarea în normele legale de asigurare a 
funcţionalităţii instituţiilor în actualele constrângeri de 
ordin economic, precum şi din analiza efectuată 
asupra modului de aplicare a hotărârilor, rezultă că o 
serie de prevederi sunt depăşite fiind necesară 
adoptarea de noi reglementări. 
       Prin noile reglementări se urmăreşte creşterea 
gradului de autofinanţare a Muzeului Judeţean Mureş 
prin încasarea taxelor stabilite de Consiliul Judeţean şi 
păstrarea obiectivului istoric în circuitul turistic al 
patrimoniului cultural şi arhitectural, în condiţii 
specifice, cu respectarea profilului şi destinaţiei 
Palatului Culturii. 
      Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea 
proiectului de hotărâre anexat. 

                                                                                                      
VAZUT 

DIRECTOR ECONOMIC          VICEPREŞEDINTE                                         
Bartha Iosif     Szabó Arpád  
 
 
Întocmit: Mihaela Iordache 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
                        ROMÂNIA 
                    JUDEŢUL MUREŞ 
                CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
  HOTĂRÂREA NR.72 

  din 26 mai 2011 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 

Mureş nr.15/2011 privind aprobarea bugetului 
Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2011 

 
 
      Consiliul Judeţean Mureş,  
      Văzând Expunerea de motive nr.8312 din 20.05.2011 a 
Direcţiei Economice la proiectul de hotărâre privind 
modificarea HCJ nr.15 de aprobare a bugetului Consiliului 
Judeţean Mureş pe anul 2011, precum şi avizele comisiilor 
de specialitate,  

Potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.51/2011 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. 
Aeroport TRANSILVANIA Tîrgu Mureş pe anul 2011, 
      Ţinând seama de dispoziţiile art.19 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare,  
       În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(3) şi ale art.97, 
alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

hotărăşte: 
 

Art.I. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.15/2011 
privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş 
pentru anul 2011, se modifică după cum urmează: 
1. Anexele nr. 1/a, 2/17, 2/94, 2/95 şi 7/a la HCJ nr.15/2011 
se modifică şi se înlocuiesc cu anexele 1/b, 2/17/a, 2/94/a, 

2/95/a şi 7/b care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.II. De executarea prezentei hotărâri răspund 
R.A. Aeroportul TRANSILVANIA Tg.Mureş şi direcţiile 
de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş.  
 
PREŞEDINTE              Contrasemnează 
        SECRETAR   
Lokodi Edita Emőke          Aurelian Paul Cosma 
 
*Anexele 1/b, 2/17/a, 2/94/a, 2/95/a şi 7/b sunt 
publicate pe site: www.cjmures.ro  
 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
DIRECŢIA ECONOMICĂ 
Nr.8312/20.05.2011 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Mureş nr.15/2011 privind 
aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe 

anul 2011 
 
 
      În conformitate cu prevederile articolului 19 din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliul 
Judeţean Mureş poate aproba rectificarea bugetului 
propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale 
ordonatorilor principali de credite. 

Potrivit anexei nr.2 la HCJ nr.51/2011 privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. 
Aeroportul TRANSILVANIA Tîrgu Mureş pe anul 2011, 
a fost aprobată lista suplimentară a obiectivelor de 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa1_hot072_2011.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa2_hot072_2011.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa2_hot072_2011.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa2_hot072_2011.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa7b_hot072_2011.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa1_hot072_2011.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa2_hot072_2011.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa7b_hot072_2011.xls
http://www.cjmures.ro/


  

investiţii, majorându-se astfel cu suma de 967.000 lei. 
Propunem alocarea sumei de 582.000 lei din fondul de 
rezervă la dispoziţia Consiliului Judeţean, iar diferenţa de 
385.000 lei fiind asigurată din tariful de securitate. De 
asemenea, prin adresa nr.2297 din 13.05.2011, R.A. 
Aeroportul TRANSILVANIA Tîrgu Mureş solicită 
suplimentarea fondurilor alocate pentru investiţii cu suma de 
278.000 lei pentru „Refuncţionalizare fluxuri cu extindere 
aerogară Non-Schengen” şi prin adresa 2339/17.05.2011 
alocarea sumei de 30.000 lei pentru efectuarea Studiului de 
fezabilitate şi a proiectului tehnic, extindere terminal Non-
Schengen. În baza acestor solicitări s-a iniţiat un proiect de 
hotărâre de suplimentare a bugetului R.A. Aeroportul 
Transilvania Tîrgu Mureş. Propunem alocarea acestor sume 

din fondul de rezervă la dispoziţia Consiliului Judeţean 
Mureş. 

Aceste modificări se regăsesc în anexele 1/b, 
2/17/a, 2/94/a şi 7/b. 

Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea 
proiectului de hotărâre alăturat. 
 
 
DIRECTOR, 
Bartha Iosif     VĂZUT  
                                                 VICEPREŞEDINTE 

        Szabó Árpád  
 
Întocmit: Ioana Tcaciuc 

_______________________________________________________________________________ 

 
 ROMÂNIA                                                                         

                    JUDEŢUL MUREŞ 
      CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
HOTARÂREA NR.75 

din 26 mai 2011 
privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii 
de apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe 

anul 2010 şi stabilirea măsurilor de optimizare a 
acesteia 

 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 
     Văzând expunerea de motive nr.6545 din 18.04.2011 a 
Arhitectului-Şef, privind Raportul de analiză a capacităţii de 
apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2010 
şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia, precum şi 
avizul comisiei de specialitate,  
      Având în vedere prevederile art.15, lit.c) din Legea 
nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, 
      Cu respectarea prevederilor reglementate de dispoziţiile 
Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională,  
      În temeiul dispoziţiilor articolului 97, alin.(1) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare,  
 

hotărăşte: 
 

      Art.1. Se aprobă Raportul de analiză a capacităţii de 
apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2010 
şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art.2. Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul 
Oficial al Judeţului Mureş, va putea fi accesată pe site-ul 
www.cjmures.ro şi se va comunica, în format electronic, 
autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ. 

 
    PREŞEDINTE                Contrasemnează 

                                 SECRETAR 
Lokodi Edita Emőke                                     
                                        Aurelian Paul Cosma 

 
________________________________ 

* Anexa este publicată pe site: www.cjmures.ro  
  

 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Nr. 6545/18.04.2011 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea raportului de analiză a capacităţii de 
apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 
2010 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia 

 
      Apărarea împotriva incendiilor constituie o 
activitate de interes public naţional, cu caracter 
permanent, la care sunt obligate să participe, conform 
legii, atât autorităţile administraţiei publice locale, cât 
şi toate persoanele fizice şi juridice de pe raza 
judeţului Mureş. 
       Consiliului Judeţean, ca autoritate a 
administraţiei publice locale de interes judeţean, 
potrivit Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor, îi revin următoarele obligaţii principale: 
a) aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor 
aferent judeţului sau municipiului Bucureşti, după caz, 
şi stabileşte resursele necesare pentru aplicarea 
acestuia; 
b) instituie reguli şi dispoziţii de apărare împotriva 
incendiilor pentru domeniul public şi privat al unităţii 
administrativ-teritoriale; 
c) analizează anual capacitatea de apărare împotriva 
incendiilor şi hotărăşte măsuri de optimizare a 
acesteia; 
d) asigură, pe baza programelor de dezvoltare, 
cuprinderea în planurile de amenajare a teritoriului a 
sistemelor de alimentare cu apă, precum şi a căilor de 
acces pentru intervenţie în caz de incendiu; 
e) prevede şi aprobă în bugetul propriu fondurile 
necesare pentru realizarea acţiunilor şi măsurilor de 
apărare împotriva incendiilor; 
f) hotărăşte, în condiţiile legii, înfiinţarea unor centre 
de formare şi evaluare a personalului din serviciile 
voluntare de urgenţă, cu acordul Inspectoratului 
General; 
g) sprijină organizatoric, material şi financiar 
organizarea şi desfăşurarea concursurilor serviciilor de 
urgenţă şi cercurilor de elevi Prietenii pompierilor; 
h) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege. 
      În cele ce urmează prezentăm pe scurt stadiul 
realizării acestor obligaţii:   

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa_hot075_2011.pdf
http://www.cjmures.ro/
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa_hot075_2011.pdf
http://www.cjmures.ro/


  

      În colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
„HOREA” al judeţului Mureş s-a elaborat în cursul anului 
2010, conform metodologiei şi structurii–cadru, aprobate 
prin Ordinul MAI nr.132/2007 Planul de analiză şi 
acoperire a riscurilor la nivelul judeţului Mureş care a 
fost aprobat prin Hotărârea nr.1/2011 a Comitetului judeţean 
pentru situaţii de urgenţă – judeţul Mureş. 
      În şedinţa Consiliului Judeţean Mureş din luna mai se 
propune spre aprobare Raportul de analiză a capacităţii de 
apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2010 
şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia. 
      Măsurile de optimizare prevăzute urmăresc 
reorganizarea sectoarelor de competenţă ale SVSU datorită 
scoaterii din funcţionare şi casării autospecialelor de la cele 7 
localităţi: Gurghiu, Ibăneşti, Saschiz, Band, Pănet, Şăulia şi 
Zau de Cîmpie prin arondarea la sectoarele de competenţă 
învecinate respectând Criteriile de performanţă pentru 
S.V.S.U, asigurarea personalului de specialitate necesar 
serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă prin 
participarea la cursuri de perfecţionare şi atestare în vederea 
creşterii capacităţii de intervenţie operative a acestora în 
conformitate cu criteriile de performanţă prevăzute de actele 
normative în domeniu, implicarea personalului din 
compartimentul de prevenire al Serviciilor voluntare pentru 
situaţii de urgenţă în executarea controalelor la gospodăriile 
populaţiei conform art.14 lit.h) din Legea 307/2006 privind 
apărarea împotriva incendiilor, operaţionalizarea  Serviciilor 
Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă dotate cu autospeciale 
prin încadrarea corespunzătoare cu personal şi asigurarea 
permanenţei la sediu SVSU în conformitate cu art. 12 al 
O.M.A.I nr.718/2005 modificat cu O.M.I.R.A. nr.195/2007. 
       Prin programul de alimentare cu apă la sate se creează 
posibilitatea asigurării în aceste localităţi a punctelor de 
alimentare pentru autospecialele de stins incendii. Prin 
documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului se 
prevede asigurarea  căilor de acces pentru intervenţie în caz 
de incendiu. 
       În anul 2010 Consiliul Judeţean a alocat suma de 
35.000 lei pentru: organizarea şi premierea serviciilor 
voluntare pentru situaţii de urgenţă participante şi 

câştigătoare a fazei judeţene a concursului profesional 
în domeniul apărării şi stingerii incendiilor, pentru 
premierea elevilor participanţi la concursurile Prietenii 
Pompierilor şi Cu viaţa mea apăr viaţa, pentru 
editarea nr.14 al revistei „Pompierii Mureşeni” cu 
prilejul „Zilei pompierului” din luna septembrie 2010, 
precum şi pentru editarea de pliante sau alte 
informaţii tipărite prin care să se aducă la 
cunoştinţa populaţiei factorii de risc generatori de 
situaţii de urgenţă sau alte dezastre precum şi 
cunoaşterea modului de acţiune în cazul apariţiei 
sau producerii unei situaţii de urgenţă. 
       În programul Centrului de perfecţionare pentru 
personalul din administraţia publică se prefigurează 
includerea activităţii de formare şi evaluare a 
personalului din serviciile voluntare pentru situaţii de 
urgenţă din judeţ. 
       Consiliul Judeţean sprijină consiliile locale şi 
primăriile din judeţ în vederea îndeplinirii atribuţiilor 
ce le revin din actele normative ce reglementează 
activitatea în domeniu pentru prevenirea şi stingerea 
incendiilor şi coordonează în colaborare cu 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „HOREA” al 
judeţului Mureş activitatea SVSU - urilor din judeţ.  
       Având în vedere cele prezentate mai sus, 
propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind 
Raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva 
incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2010 şi stabilirea 
măsurilor de optimizare a acesteia precum şi a 
anexelor 1,2,3,4.  
 
 
        VIZAT 
VICEPREŞEDINTE                   ARHITECT ŞEF 
Ioan Cristian Chirteş              arh.Csortan Ilona 
    
 
Întocmit: Baciu Andreea 
Verificat: sef serviciu ing. Preotu Mariana  

_________________________________________________________________________________________________ 
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         JUDEŢUL MUREŞ  
     CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

HOTĂRÂREA NR.81  
din 22 iunie 2011 

privind aprobarea preţului pentru serviciul de 
alimentare cu apă prestat de S.C. COMPANIA 

AQUASERV S.A. Tîrgu Mureş 
 
 
      Consiliul Judeţean Mureş,  
      Văzând Expunerea de motive nr.10362 din 22.06.2010 a 
Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte 
privind aprobarea preţului pentru serviciul de alimentare cu 
apă prestat de S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş în 
satul Fânaţe, comuna Band şi Avizul nr.1025723/16.06.2011 
al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice privind ajustarea preturilor la 
serviciile publice de alimentare cu apă, a tarifelor de 

canalizare - epurare ape uzate menajere şi a tarifelor 
la canalizare ape pluviale, operator S.C. Compania 
Aquaserv S.A., Tîrgu Mureş, judeţul Mureş 

Având în vedere prevederile: 
- art.91 alin.(5) litera a) punctul.13 din Legea 

nr.215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare,  

- art.12, lit. i) din Legea nr.241/2006 privind 
serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare şi art. 
43, alin.5 din Legea  nr. 51/2006  privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice; 

- art.4 alin.1 din Legea concurenţei nr.21/1996, 
republicată, conform căruia: "Preţurile şi tarifele 
practicate în cadrul unor activităţi cu caracter de 
monopol natural sau al unor activităţi economice, 
stabilite prin lege, se stabilesc şi se ajustează cu 
avizul Ministerului Finanţelor Publice, cu excepţia celor 
pentru care, prin legi speciale, sunt prevăzute alte 
competenţe"; 

- art.36 din Dispoziţii generale din Contractul de 
Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare 
cu apă şi de canalizare înregistrat sub nr.22 din 



  

05.03.2010, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
„Aqua Invest Mureş” şi sub nr.202662 din 05.03.2010 la S.C. 
Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş, aşa cum a fost 
modificat prin Actele adiţionale nr.1/08.12.2010 şi 
2/12.05.2011, 
      - Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.155 din 
25.10.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a 
indicatorilor tehnico-economici, a co-finanţării şi a planului 
de evoluţie a tarifelor aferente proiectului "Extinderea şi 
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 
Mureş'' 
      Văzând prevederile art.43, punctele (8) - (10) din 
Regulamentul de organizare şi funcţionarea a Consiliului 
Judeţean Mureş,  
      În temeiul prevederilor art.91, alin.(6), lit."a", precum 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 următorul preţ pentru serviciul public 
de alimentare cu apă prestat de S.C. Compania Aquaserv 
S.A. Tîrgu Mureş:  

 

 
Art.2. Preţul pentru serviciul public de alimentare 

cu apă potabilă aprobat conform art.1 se aplică 
începând cu data de 01 iulie  2011. 
      Art.3. Prezenta hotărâre se comunică societăţii 
comerciale Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş şi 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest 
Mureş. 
  
 
 
PREŞEDINTE             Contrasemnează 

   SECRETAR 
Lokodi Edita Emőke   

        Paul Aurelian Cosma 
………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ                APROB 
CONSILIUL JUDEŢEAN             PREŞEDINTE, 
Direcţia Dezvoltare Regională, 
Implementare Proiecte        Lokodi Edita Emöke 
Nr.10.362/22.06.2011 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea preţului pentru serviciul de alimentare cu 
apă prestat de S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu Mureş 
 
 
      Pentru atingerea obiectivelor stabilite şi efortul 
investiţional pe care îl presupune conformarea cu cerinţele 
acquis-ului comunitar din domeniul serviciilor de alimentare 
cu apă, canalizare şi epurare ape uzate, a fost necesară 
adoptarea unei politici tarifare coerente şi corect 
previzionate, prin care să se asigure finanţarea şi 
implementarea tuturor măsurilor adoptate pentru aria de 
deservire (actuală şi viitoare) a operatorului regional  S.C. 
Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş.   
      În strategia de tarifare cuprinsă în Politica tarifară 
(varianta ianuarie 2011) anexă la Contractul de Delegare a 
Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare înregistrat sub nr.22/05.03.2010, la Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Invest Mureş” şi sub 
nr.202662/05.03.2010 la SC Compania Aquaserv SA Tîrgu 
Mureş sunt prevăzute modificări/ajustări ale tarifelor în 

fiecare an la data de 1 ianuarie şi 1 iulie atât cu 
inflaţia cumulată de la ultima ajustare, cât şi în 
termeni reali, necesare pentru a asigura realizarea de 
investiţii şi pentru a îndeplini cerinţele Directivelor 
Europene şi condiţionalităţile din Contractul de 
finanţare europeană  pentru proiectul „Extinderea şi 
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Mureş”. 
      În conformitate cu Politica tarifară mai sus 
menţionată, se propune modificarea/ajustarea 
preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare – epurare după 
cum urmează: 

- cu indicele de creştere în termeni reali prevăzut 
pentru anul 2010 şi 2011 aferent serviciului public de 
alimentare cu apa potabilă; 

- cu indicele de creştere a preţurilor de consum 
(inflaţia) de 108.72% aferent perioadei 01 aprilie 
2010 - 30 aprilie 2011 inclusiv, pentru toate serviciile 
publice de apă-canal.         
      Având în vedere prevederile art.43 al.(5) din 
Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de 
utilităţi publice şi ţinând cont de faptul că 
infrastructura de distribuire a apei din satul Fânaţe - 
com. Band este în patrimoniul judeţului Mureş, 
competenţa de aprobare a preţului pentru serviciul 
public de alimentare cu apă potabilă revine Consiliului 
Judeţean Mureş.    
      Noul tarif este calculat în tabelul următor: 
 

Denumirea 
serviciului public/ 

localitate 

Preţuri/tarife 
anterioare  conform 
HCJ 36/ 29 martie 

2007 

Indice de 
creştere / în 
termeni reali 

Indice preţ 
(Inflaţia) 01 

apr. 2010- 30 
apr.2011 

Indice total de 
creştere 

 
c = a x b 

Preţuri /tarife 
propuse 

Fără  TVA Cu  TVA a b c Fără  
TVA 

Cu  TVA 

Apă potabilă sat 
Fânaţe, com.Band 

4.28 5.31 70.09% 108.72% 76.21% 3.26 4.04 

 

Denumirea 
serviciului 

public 

Preţ / Tarif aprobat 
- lei / mc - 

cu T.V.A., pentru 
populaţie  

fără T.V.A., pentru 
ceilalţi utilizatori 

Apă potabilă 
pentru sat 
Fânaţe, Band 

4,04 3,26 



  

     Tarifele calculate după modelul prezentat au fost 
aprobate de către Autoritatea Naţională de Reglementare 
pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice prin avizul 
cu nr.1025723 din 16.06.2011 şi se propune intrarea în 
vigoare începând cu data de 01 iulie 2011. 
       Având în vedere cele expuse mai sus, supunem spre 
aprobare proiectul de hotărâre ataşat, privind aprobarea 

preţului pentru serviciul de alimentare cu apă prestat 
de S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş. 

 
Director, 

 
Valer BĂŢAGA 

 
Întocmit: şef serviciu Călin Suciu  

___________________________________________________________________________________________ 
 
 
   ROMÂNIA                                                                         

                      JUDEŢUL MUREŞ  
         CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 

 
HOTĂRÂREA NR.84 
din 22 iunie 2011 

privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean 
Mureş pe anul 2011 

 
 
 
 
      Consiliul Judeţean Mureş,  
      Văzând Expunerea de motive nr.9954 din 16.VI.2011 a 
Direcţiei Economice la proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe anul 
2011, precum şi avizele comisiilor de specialitate,  

Având în vedere art.3 din HGR nr.473/2011 privind 
suplimentarea bugetelor Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional, Academiei Române şi Consiliului 
Judeţean Mureş din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului pe anul 2011, în vederea susţinerii 
editării publicaţiilor culturale, 
      Ţinând seama de dispoziţiile art.19 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările 
şi completările ulterioare,  
      În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(3) şi ale art.97, 
alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  
 

hotărăşte: 
 

Art.I. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 
nr.15/2011 privind aprobarea bugetului Consiliul Judeţean 
Mureş pentru anul 2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
urmează: 

1. La art.1, alin (1) şi (5) se modifică şi vor avea 
următorul conţinut: 
    „Art.1. (1) Se aprobă bugetul Consiliului Judeţean 
Mureş pe anul 2011, la venituri în sumă de 379.714.600 
lei şi la cheltuieli în sumă de 458.079.600 lei, pe secţiunea 
de funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare. 
……………………………………………………………………… 
(5) Bugetul propriu al Consiliului Judeţean Mureş, al 
instituţiilor şi al acţiunilor finanţate integral sau parţial 
din bugetul Consiliului Judeţean cu detalierea 
cheltuielilor pe articole şi aliniate se prezintă în anexele 
nr.2 de la 2/1 până la 2/108. 

     
     2. Anexele nr. 1/b, 2/2, 2/6, 2/18/a, 2/19/a, 
2/28/a, 2/29/a, 2/30/a, 2/32/a, 2/33/a, 2/34/a, 
2/36/a, 2/38/a, 2/39/a, 2/47/a, 2/48/a, 2/50/a, 
2/51/a, 2/52/a, 2/53/a, 2/54/a, 2/55/a, 2/56/a, 
2/57/a, 2/58/a, 2/59/a, 2/60/a, 2/61/a, 2/62/a, 
2/63/a, 2/64/a, 2/65/a, 2/66/a, 2/67/a, 2/68/a, 
2/69/a, 2/70/a, 2/71/a, 2/72/a, 2/75, 2/80, 2/92, 
2/94/a, 3/a, 3/1/a, 3/3/a, 3/4/a, 3/5/a, 3/6/a, 3/7/a, 
3/8/a, 3/9/a, 3/11/a, 4/2/a, 4/3/a, 7/b, 8/a, 9, 9/2, 
10/a şi 11 la HCJ nr.15/2011 se modifică şi se 
înlocuiesc cu anexele 1/c, 2/2/a, 2/6/a, 2/18/b, 
2/19/b, 2/28/b, 2/29/b, 2/30/b, 2/32/b, 2/33/b, 
2/34/b, 2/36/b, 2/38/b, 2/39/b, 2/47/b, 2/48/b, 
2/50/b, 2/51/b, 2/52/b, 2/53/b, 2/54/b, 2/55/b, 
2/56/b, 2/57/b, 2/58/b, 2/59/b, 2/60/b, 2/61/b, 
2/62/b, 2/63/b, 2/64/b, 2/65/b, 2/66/b, 2/67/b, 
2/68/b, 2/69/b, 2/70/b, 2/71/b, 2/72/b, 2/75/a, 
2/80/a, 2/92/a, 2/94/b, 3/b, 3/1/b, 3/3/b, 3/4/b, 
3/5/b, 3/6/b, 3/7/b, 3/8/b, 3/9/b, 3/11/b, 4/2/b, 
4/3/b, 7/c, 8/b, 9/a, 9/2/a, 10/b şi 11/a. 
 

3. După anexa nr.2/106 se introduce o anexă 
nouă, nr.2/107. 

4. Anexele nr.1/a şi nr.2/a la HCJ nr.51/2011 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la 
RA Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş pe anul 2011, 
se modifică şi se înlocuiesc cu anexele 151b  şi 251b. 

  Art.II. Anexele 1/c, 2/2/a, 2/6/a, 2/18/b, 
2/19/b, 2/28/b, 2/29/b, 2/30/b, 2/32/b, 2/33/b, 
2/34/b, 2/36/b, 2/38/b, 2/39/b, 2/47/b, 2/48/b, 
2/50/b, 2/51/b, 2/52/b, 2/53/b, 2/54/b, 2/55/b, 
2/56/b, 2/57/b, 2/58/b, 2/59/b, 2/60/b, 2/61/b, 
2/62/b, 2/63/b, 2/64/b, 2/65/b, 2/66/b, 2/67/b, 
2/68/b, 2/69/b, 2/70/b, 2/71/b, 2/72/b, 2/75/a, 
2/80/a, 2/92/a, 2/94/b, 2/107, 3/b, 3/1/b, 3/3/b, 
3/4/b, 3/5/b, 3/6/b, 3/7/b, 3/8/b, 3/9/b, 3/11/b,  
4/2/b, 4/3/b, 7/c, 8/b, 9/a, 9/2/a, 10/b şi 11/a, 
precum şi 151b şi 251b fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.III. De executarea prezentei hotărâri răspund 
instituţiile subordonate, R.A. Aeroportul Transilvania şi 
direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean 
Mureş.  
 
 
 
    PREŞEDINTE        Contrasemnează 
    SECRETAR   
Lokodi Edita Emőke         

               Aurelian Paul Cosma 
 
 
* Anexele sunt publicate pe site: www.cjmures.ro 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa1_hot084_2011.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa2_hot084_2011.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa2_hot084_2011.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa2_hot084_2011.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa2_hot084_2011.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa2_hot084_2011.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa2_hot084_2011.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa2_hot084_2011.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa2_hot084_2011.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa2_hot084_2011.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa3_hot084_2011.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa3_hot084_2011.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa3_hot084_2011.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa4_hot084_2011.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa7c_hot084_2011.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa8b_hot084_2011.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa9a_si_9.2.a_hot084_2011.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa10b_hot084_2011.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa11a_hot084_2011.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/anexa1-51b_si_2-51b_hot084_2011.xls


  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
DIRECŢIA ECONOMICĂ 
Nr.9954/16.VI.2011 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 

Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2011 
 
 
      În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş poate 
aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor 
propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de 
credite. 

Potrivit art.3 din HGR nr.473/2011 se suplimentează 
sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2011 cu suma de 
200.000 lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, şi 
alocarea acesteia bugetului propriu al judeţului Mureş, 
pentru finanţarea editării revistelor culturale „Vatra” şi 
„Lato”. Cu suma de 200.000 lei se majorează bugetul la 
partea de venituri capitolul „Sume defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor locale”, iar la partea de 
cheltuieli la capitolul 67.02 corespunzător obiectivelor de 
cheltuieli. Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/c, 
2/38/b, 2/39/b, 3/8/b şi 3/9/b. 

Prin adresa nr.9469/2011 Spitalul Municipal 
„Dr.Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni solicită suplimentarea 
bugetului cu suma de 442.000 lei din următoarele surse: 

- 336.000 lei transferuri din bugetul Ministerului 
Sănătăţii pentru achiziţionarea unui aparat de 
roentgendiagnostic; 

- 30.000 lei sume alocate pentru finanţarea 
programelor naţionale de sănătate; 

- majorarea veniturilor proprii cu 76.000 lei. 
De asemenea, în baza adresei nr.5496/2011 emisă de 

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Mureş pentru 
finanţarea achiziţionării de aparatură medicală şi a 
echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate, se 
propune suplimentarea bugetului Spitalului Clinic Judeţean 
Mureş cu suma de 95.000 lei. Aceste modificări se 
regăsesc în anexele nr.1/c, 2/29/b, 2/30/b, 4/2/b şi 10/b. 

Având în vedere unele proiecte de hotărâri ale 
Consiliului Judeţean Mureş şi adresele nr.8876/2011, 
nr.8923/2011, nr.8924/2011, 8933/2011, nr.9448/2011 şi 
nr.9449/2011, Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de 
Interes Judeţean Mureş, Teatrul „Ariel”, Centrul Judeţean 
de Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică, Biblioteca 
Judeţeană Mureş, Direcţia de Evidenţă, Centrul Şcolar 
pentru Educaţie Incluzivă nr.3, SAM Reghin, D.G.A.S.P.C 
Mureş, Preventoriul TBC Gorneşti, solicită unele reaşezări 
în cadrul aceluiaşi volum, iar prin adresele nr.9163/2011 şi 
nr.9297/2011 Muzeul Judeţean şi Camera Agricolă 
Judeţeană solicită majorarea veniturilor proprii cu suma de 
240.000 lei, respectiv 22.000 lei, aceste sume fiind 
utilizate pentru funcţionare (combustibil, achitarea unor 

prestări servicii, cheltuieli cu încălzit şi iluminat, 
cheltuieli legate de efectuarea săpăturilor arheologice). 

Prin adresele nr.4436/2011, 9592/2011, 
8593/2011, 9477/2011, 9088/2011, 5381/2011, 
înaintate CJ Mureş de către Serviciul Public Judeţean 
Salvamont Salvaspeo, Muzeul Judeţean, Ansamblul 
Artistic „Mureşul”, D.G.A.S.P.C Mureş, Centrul Şcolar 
pentru Educaţie Incluzivă nr.3, SAM Reghin, CRRN 
Reghin, văzând şi notele interne şi de fundamentare 
ale Direcţiei Tehnice, Serviciul Investiţii, rezultă că în 
urma declanşării procedurilor de achiziţii publice 
pentru realizarea obiectivelor din programul de 
investiţii şi reparaţii, din analiza ofertelor se constată 
necesitatea suplimentării şi posibilitatea diminuării 
sumelor estimate, precum şi realocarea acestora 
pentru continuarea unor lucrări la obiectivele 
contractate sau pentru alte destinaţii. Se propune 
suplimentarea programului de investiţii cu 689.000 lei, 
respectiv 221.000 lei a programului de reparaţii.  

Modificările pe capitole bugetare şi obiective se 
regăsesc în anexele nr.1/c, 2/2/a, 2/6/a, 2/18/b, 
2/19/b, 2/28/b, 2/32/b, 2/33/b, 2/34/b, 2/36/b, 
2/47/b, 2/48/b, 2/50/b, 2/51/b, 2/52/b, 2/53/b, 
2/54/b, 2/55/b, 2/56/b, 2/57/b, 2/58/b, 2/59/b, 
2/60/b, 2/61/b, 2/62/b, 2/63/b, 2/64/b, 2/65/b, 
2/66/b, 2/67/b, 2/68/b, 2/69/b, 2/70/b, 2/71/b, 
2/72/b, 2/75/b, 2/107, 2/108, 3/b, 3/1/b, 3/3/b, 
3/4/b, 3/5/b, 3/6/b, 3/7/b, 3/11/b, 4/3/b, 7/c, 8/b şi 
11/a. 

Din analiza proceselor de implementare a 
programelor şi proiectelor cu finanţări nerambursabile 
şi cofinanţări din partea Consiliului Judeţean Mureş 
rezultă o decalare a graficului de execuţie a 
obiectivelor de investiţii de bază datorată dificultăţilor 
întâmpinate în cadrul procedurilor de achiziţii publice. 
Urmare acestor decalări, o parte a sumelor 
programate a fi plătite în cursul acestui an, rămân 
disponibile cu posibilitatea de a fi redistribuite. 
Deoarece perioada de vară este optimă pentru 
realizarea lucrărilor din programul drumurilor judeţene, 
se propune realocarea sumei de 13.271.000 lei 
disponibilă din proiectul „Depozit ecologic zonal din 
judeţul Mureş” pentru executarea lucrărilor de reparaţii 
„Covoare bituminoase” şi „Plombări” la drumuri 
judeţene. Modificările se regăsesc în anexele 
nr.2/80/a, 2/92/a, 9/a şi 9/2/a. 

Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea 
proiectului de hotărâre alăturat. 
 
 
 
 
DIRECTOR,   VĂZUT 
Bartha Iosif       VICEPREŞEDINTE 

 
       Szabó Árpád  

 
 
 
 
Întocmit: Ioana Tcaciuc 
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