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HOTĂRÂREA NR.94
din 28 iulie 2011
privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş
pe anul 2011
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.12319 din 22.VII.2011
a Direcţiei Economice la proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe anul
2011, precum şi avizele comisiilor de specialitate,
În baza Legii nr.286/2010 de aprobare a bugetului de
stat pe anul 2011,
Potrivit Hotărârea Guvernului României nr.525/1996
pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu
modificările şi completările ulterioare,
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 379.815.600 lei şi la
cheltuieli în sumă de 458.180.600 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/c, 2/1/a, 2/44, 2/80/a, 2/92/a, 2/105,
7/c, 9/a şi 9/2/a la HCJ nr.15/2011 se modifică şi se
înlocuiesc cu anexele 1/d, 2/1/b, 2/44/a, 2/80/b, 2/92/b,
2/105/a, 7/d, 9/b şi 9/2/b.
3. După anexa nr.2/107 se introduce o anexă nouă,
nr.2/108.
Art.II. Anexele nr. 1/d, 2/1/b, 2/44/a, 2/80/b, 2/92/b,
2/105/a, 2/108, 7/d, 9/b şi 9/2/b 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.

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Nr.12319/22.VII.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.
Prin adresa nr.466561EC/2011 Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Turismului, având la bază Legea
nr.286/2010 de aprobarea a bugetului de stat pe anul
2011, a alocat Consiliului Judeţean Mureş suma de
101.000 lei, care urmează a fi virată Consiliilor locale
Bichiş, Zau de Câmpie şi Nadeş, potrivit Normelor
metodologice privind finanţarea elaborării şi/sau
actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor
şi a regulamentelor locale de urbanism aprobate prin
HGR nr.525/1996, cu modificările şi completările
ulterioare. Propunem majorarea bugetului Consiliului
Judeţean cu suma de 101.000 lei atât pe parte de
venituri cât şi pe parte de cheltuieli. Aceste modificări se
regăsesc în anexa nr.1/d şi nr.2/108.
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 7.300.000 lei
disponibilă din proiectul „Depozit ecologic zonal din
judeţul Mureş” şi „Parc auto pentru sporturi cu motor”
pentru executarea lucrărilor de reparaţii „Covoare
bituminoase” şi „Plombări” la drumuri judeţene.
Modificările se regăsesc în anexele nr.2/44/a, 2/80/b,
2/92/b, 9/b şi 9/2/b.
R.A Aeroportul TRANSILVANIA Tg. Mureş, prin
memoriul justificativ anexat la adresa nr.11864 din
15.07.2011 solicită includerea pe lista de investiţii a unor
dotări aferente spaţiilor din obiectivul de investiţii
„Refuncţionalizare fluxuri cu extindere autogară internă
pentru zboruri Non-Schengen”, aprobată în şedinţa
Consiliului de Administraţie din luna iulie 2011, conform
anexelor nr.1 şi 3 din Memoriu. Aceste modificări se
regăsesc în anexa nr.7/d.
Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea
proiectului de hotărâre alăturat.
DIRECTOR,
Bartha Iosif

PREŞEDINTE
Lokodi Edita Emőke

Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

VĂZUT
VICEPREŞEDINTE
Szabó Árpád

Întocmit: Ioana Tcaciuc
_____________________________________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

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.

HOTĂRÂREA NR.95
din 28 iulie 2011
pentru aprobarea Raportului privind execuţia bugetului
Consiliului Judeţean Mureş la 30 iunie 2011

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.12.225/21.07.2011 la
proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Raportului privind
execuţia bugetului Consiliului Judeţean Mureş la 30 iunie
2011, precum şi avizele 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 la 30 iunie 2011,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
PREŞEDINTE
Lokodi Edita Emőke

Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Economică
Nr. 12.225/21.07.2011
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Raportului
privind execuţia bugetului Consiliului Judeţean Mureş la 30
iunie 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

Potrivit datelor prezentate în Raportul privind
execuţia bugetului Consiliului Judeţean Mureş la 30 iunie
2011, datorită unei juste utilizări a fondurilor, nu se
impun măsuri de redimensionare a cheltuielilor, dar, în
urma analizelor efectuate se propune realocarea de
sume între obiective de investiţii, precum şi reaşezarea
sumelor prevăzute la secţiunea de funcţionare, printr-o
rectificare a bugetului.
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
_____________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.108
din 18 august 2011
pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Consiliului
Judeţean Mureş nr.15/2011
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.13.445/11.VIII.2011
a Direcţiei Economice la proiectul de hotărâre pentru
modificarea unor anexe la Hotărârea Consiliului Judeţean
Mureş nr.15/2011, precum şi avizele comisiilor de
specialitate,
În baza 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.1. Anexele nr. 1/d, 2/1/b, 2/47/b, 2/48/b,
2/50/b, 2/53/b, 2/94/b şi 9/1/a la HCJ nr.15/2011 se
modifică şi se înlocuiesc cu anexele 1/e, 2/1/c, 2/47/c,
2/48/c, 2/50/c, 2/53/c, 2/94/c şi 9/1/b, care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
răspund DGASPC Mureş şi direcţiile de specialitate din
cadrul Consiliului Judeţean Mureş.
PREŞEDINTE
Lokodi Edita Emőke

Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Economică
Nr. 13.445/11.VIII.2011

Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş
nr.62 din 28.04.2011 şi 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,

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Consiliului
Judeţean Mureş nr.15/2011
Potrivit articolului 50 din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, veniturile şi cheltuielile prevăzute în bugetele
locale se repartizează pe trimestre de către ordonatorul
principal de credite, în funcţie de termenele legale de
încasare a veniturilor şi de perioada în care este necesară
efectuarea cheltuielilor.
Prin adresa nr.17.041/04.08.2011, Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş aduce la
cunoştinţă Consiliului Judeţean Mureş că în urma
desfiinţării Trezoreriei Iernut Centrul de Îngrijire şi
Asistenţă Căpuşu de Câmpie a fost arondat Trezoreriei Tg.
Mureş. Urmare acestei noi organizări financiare, este
necesară redistribuirea pe trimestrul III a sumei de 89.403
lei, neutilizată în primele două trimestre de către CIA
Căpuşu de Câmpie.
De asemenea, în urma analizei execuţiei, se constată
apariţia unor decalări între prevederile iniţiale şi realizările
efective atât în ceea ce privesc veniturile cât şi în ceea ce
privesc cheltuielile. În vederea asigurării unei bune
desfăşurări a activităţii, se impune redistribuirea
prevederilor bugetare aprobate pentru secţiunea de
funcţionare.
Direcţia Tehnică, în baza referatelor întocmite solicită
modificarea anexei nr.9/1/a privind programul lucrărilor de
drumuri judeţene – covoare bituminoase, urmare a
modificărilor fizice intervenite în perioada de la întocmirea
programului şi până în prezent, constatate pe teren.
Modificările solicitate nu necesită fonduri suplimentare faţă
de bugetul aprobat.
Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea
proiectului de hotărâre alăturat.
DIRECTOR
Bartha Iosif

VĂZUT
VICEPREŞEDINTE
Szabó Árpád

Întocmit: consilier Gabriela Vaida
_______________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTARÂREA NR.113
din 18 august 2011
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului
Judeţean Mureş nr.62/28.04.2011 privind aprobarea Planul
de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Mureş
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.13386 din 10.VIII.2011
a Direcţiei Tehnice, precum şi avizul comisiilor de
specialitate,

hotărăşte
Art.1. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş
nr.62/28.04.2011 privind aprobarea Planului de analiză
şi acoperire a riscurilor al judeţului Mureş se modifică,
după cum urmează:
- La Anexa nr.12 – ’’Situaţia localităţilor din judeţul
Mureş ce pot fi afectate de alunecări de teren’’ după nr.
crt.89 se introduc 13 poziţii noi, de la nr. crt.90 la nr.
crt.102, având conţinutul cuprins în anexa 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.
PREŞEDINTE
Lokodi Edita Emőke

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Aurelian Cosma

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr.13386/10.VIII.2011
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei la
Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28.04.2011
privind aprobarea Planul 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.5 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 a aprobat prin Hotărârea nr.62 din
28.04.2011 Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al
judeţului Mureş elaborat în colaborare cu Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă „HOREA” al judeţului Mureş şi
aprobat de către Comitetul judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Mureş prin Hotărârea nr.1/2011.
Având în vedere solicitarea Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă Horea al judeţului Mureş înregistrată
la noi cu nr.13203/05.08.2011 propunem spre aprobare
modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean
Mureş nr.62/28.04.2011 privind aprobarea Planul de
analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Mureş în

sensul introducerii de 13 poziţii noi la Anexa nr.12 -

Situaţia localităţilor din judeţul Mureş ce pot fi afectate de
alunecări de teren, de la nr.crt. 90 la nr.crt.102 respectiv
cu localităţile Suseni, Şăulia, Şincai, Tăureni, Valea Largă,
Vărgata, Vătava, Veţca, Viişoara, Vînători, Voivodeni,
Zagăr, şi Zau de Cîmpie.
VIZAT
VICEPREŞEDINTE
Ioan Cristian Chirteş

ARHITECT ŞEF
arh.Csortan Ilona

Întocmit: Baciu Andreea
Verificat: şef serviciu: ing. Preotu Mariana
______________________________________________
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HOTĂRÂREA NR.114
din 6 septembrie 2011
pentru modificarea anexei nr.9/1
la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.15/2011
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.14.487/5.IX.2011 a
Direcţiei Economice la proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexei 9/1 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Mureş nr.15/2011, precum şi avizul comisiei de
specialitate,
În baza 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.1. Anexa nr.9/1/b la HCJ nr.15/2011 se modifică
şi se înlocuieşte cu anexa 9/1/c care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
răspund direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului
Judeţean Mureş.
PREŞEDINTE
Lokodi Edita Emőke

Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Economică
Nr.14.487/5.IX.2011
EXPUNERE DE MOTIVE
pentru modificarea anexei 9/1 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Mureş nr.15/2011
Direcţia Tehnică, datorită modificărilor intervenite la
starea tehnică a drumurilor în perioada cuprinsă de la
întocmirea programului de lucrări la drumurile judeţene
şi până în prezent, în baza notelor de constatare
întocmite în urma verificărilor pe teren, solicită

modificarea anexei nr.9/1 aprobat prin H.C.J.
nr.15/2011.
Modificările preconizate sunt situate pe:
DJ nr.143 Daneş – Criş – limita judeţului Sibiu, de
pe poziţiile kilometrice unde vegetaţia abundentă nu
permite executarea lucrărilor de covoare bituminoase
decât după efectuarea unor lucrări de defrişare şi
tăiere a vegetaţiei. Poziţiile noi de pe acelaşi drum,
propuse pentru executarea lucrărilor de covoare,
prezintă degradări avansate cu multiple gropi.
DJ 154 E – Reghin – Solovăstru, tronsonul
Solovăstru – Jabeniţa, cuprins în program, datorită
executării lucrărilor de canalizare în carosabilul
drumului judeţean este degradat, este necesară, în
prealabil, refacerea carosabilului de către executantul
lucrărilor de canalizare. Poziţiile noi propuse pentru
executarea lucrărilor de covoare, de pe acelaşi drum,
prezintă degradări avansate cu multiple gropi.
DJ 153C, Reghin – Lăpuşna, - limita judeţului
Harghita şi DJ 154 A – Reghin – Filea, tronsonul Ruşii
Munţi – Deda – DN 15, carosabilul prezintă degradări
avansate
ce
necesită
intervenţii
urgente,
repoziţionarea lucrărilor de plombări şi covoare fiind
oportună.
Modificările propuse în programul de lucrări
covoare bituminoase se regăsesc în anexa 9/1/c.

DIRECTOR
Bartha Iosif

VĂZUT
VICEPREŞEDINTE

Szabó Árpád
______________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.119
din 22 septembrie 2011
privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş
pe anul 2011 şi al R.A. Aeroport Transilvania Tg. Mureş
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.15.480/19.09.2011 a
Direcţiei Economice la proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe anul
2011, precum şi avizele comisiilor de specialitate,
În baza Ordonanţei Guvernului nr.10/2011 privind
rectificarea bugetului de stat pe anul 2011,
Potrivit Ordinului comun al Ministrului Administraţiei
şi Internelor nr.172/18.08.2011 şi al Ministrului
Finanţelor Publice nr.2429/17.08.2011,
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 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 380.134.500 lei şi la
cheltuieli în sumă de 458.499.500 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 2/116.
2. Anexele nr. 1/e, 2/1/c, 2/17/a, 2/22/a, 2/24/a,
2/28/b, 2/30/b, 2/32/b, 2/33/b, 2/47/c, 2/48/c, 2/50/c,
2/51/b, 2/52/b, 2/53/c, 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, 2/67b, 2/68/b, 2/69/b, 2/70/b, 2/71/b,
2/72/b, 2/86, 2/88, 2/92/b, 2/93, 2/94/c, 2/96, 2/102,
3/b, 3/3/b, 3/4/b, 3/5/b, 3/9/b, 3/10/a, 3/11/b, 4/1/a,
4/2/b, 4/3/b, 7/d, 8/b, 9/b, 9/2/b, 10/b şi 11/a la HCJ
nr.15/2011 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele 1/f,
2/1/d, 2/17/b, 2/22/b, 2/24/b, 2/28/c, 2/30/c, 2/32/c,
2/33/c, 2/47/d, 2/48/d, 2/50/d, 2/51/c, 2/52/c, 2/53/d,
2/54/c, 2/55/c, 2/56/c, 2/57/c, 2/58/c, 2/59/c, 2/60/c,
2/61/c, 2/62/c, 2/63/c, 2/64/c, 2/65/c, 2/66/c, 2/67c,
2/68/c, 2/69/c, 2/70/c, 2/71/c, 2/72/c, 2/86/a, 2/88/a,
2/92/c, 2/93/a, 2/94/d, 2/96/a, 2/102/a, 3/c, 3/3/c, 3/4/c,
3/5/c, 3/9/c, 3/10/b, 3/11/c, 4/1/b, 4/2/c, 4/3/c, 7/e, 8/c,
9/c, 9/2/c, 10/c şi 11/b.
3. După anexa nr.2/108 se introduc opt anexe noi, nr.
2/109, 2/110, 2/111, 2/112, 2/113, 2/114, 2/115 şi 2/116.
4. Anexele nr.151b şi 251b la HCJ nr.51/2011 privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la R.A.
Aeroportul TRANSILVANIA Tîrgu Mureş pe anul 2011, se
modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr.151c şi 251c.
5. Anexa nr.6 la HCJ nr.15/2011 privind aprobarea
bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2011 se
modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr.6/a.
Art.II. Anexele 1/f, 2/1/d, 2/17/b, 2/22/b, 2/24/b,
2/28/c, 2/30/c, 2/32/c, 2/33/c, 2/47/d, 2/48/d, 2/50/d,
2/51/c, 2/52/c, 2/53/d, 2/54/c, 2/55/c, 2/56/c, 2/57/c,
2/58/c, 2/59/c, 2/60/c, 2/61/c, 2/62/c, 2/63/c, 2/64/c,
2/65/c, 2/66/c, 2/67c, 2/68/c, 2/69/c, 2/70/c, 2/71/c,
2/72/c, 2/86/a, 2/88/a, 2/92/c, 2/93/a, 2/94/d, 2/96/a,
2/102/a, 2/109, 2/110, 2/111, 2/112, 2/113, 2/114, 2/115,
2/116, 3/c, 3/3/c, 3/4/c, 3/5/c, 3/9/c, 3/10/b, 3/11/c,
4/1/b, 4/2/c, 4/3/c, 7/e, 8/c, 9/c, 9/2/c, 10/c şi 11/b,
precum şi anexele nr.151c şi 251c şi 6/a 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
Lokodi Edita Emőke

Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Nr.154890/20.IX.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.
Prin Ordinul comun al ministrului Administraţiei şi
Internelor nr.172 din 18.08.2011 şi al ministrului
Finanţelor Publice nr.2429 din 17.08.2011, nivelul maxim
al cheltuielilor de personal aferente Consiliului Judeţean
şi a instituţiilor subordonate şi finanţate pe anul 2011 se
reduce cu suma de 1.483.000 lei şi se stabileşte la
volumul de 122.002.000 lei.
Pentru respectarea prevederilor acestui Ordin, se
propune reducerea cheltuielilor de personal, aprobate
prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.23/2011, aferente
trimestrului IV 2011, la Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe
Marinescu” Târnăveni şi Spitalul Clinic Judeţean Mureş,
ca urmare a diminuării volumului contractelor încheiate
cu Casa de Asigurări de Sănătate.
Potrivit Ordonanţei Guvernului nr.10/2011 cu privire
la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011, s-a
aprobat alocarea sumei de 300.000 lei din sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanţarea cheltuielilor descentralizate privind finanţarea
cheltuielilor cu salariile şi contribuţiile aferente acestora
din învăţământul special şi din centrul judeţean de
resurse şi asistenţă educaţională pentru bugetul propriu
al judeţului Mureş.
Propunem majorarea bugetului Consiliului Judeţean
Mureş cu suma sus amintită, pe parte de venituri la
„Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanţarea cheltuielilor descentralizate”, cod 110201, iar
pe parte de cheltuieli la capitolul bugetar „Învăţământ
special”, cod 650211.
Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/f,
2/110, 4/1/b şi 4/2/5.
În baza protocolului încheiat între Biblioteca
Judeţeană Mureş şi Ambasada Americană, pentru
deschiderea Centrului American Corner, s-a primit o
finanţare în sumă de 18.900 lei, sumă virată în contul
Consiliului Judeţean Mureş. Prin adresa nr.14697/2011,
Biblioteca Judeţeană Mureş solicită majorarea bugetului
cu suma respectivă.
Muzeul Judeţean Mureş şi Ansamblul Artistic
Profesionist „Mureşul”, prin adresele nr.14633/2011 şi
14133/2011, solicită majorarea veniturilor proprii cu
suma de 40.000 lei şi respectiv 20.000 lei, ca urmare a
câştigării de către Muzeul Judeţean Mureş a unui proiect
cultural de la Administraţia Fondului Cultural Naţional
Bucureşti şi a achiziţionării costumelor populare
necesare realizării premierei secţiei maghiare a
Ansamblului Artistic Profesionist „Mureşul”. Aceste
modificări se regăsesc în anexele nr.2/32/c, 2/33/c, 3/c,
3/3/c şi 3/4/c.

Unitatea de implementare a Proiectului „Reabilitare DJ
142C” în baza Notei de necesitate, ca urmare a modificării
graficului fizic şi valoric de execuţie a lucrărilor, solicită
devansarea sumei de 4.000.000 lei programată pentru
anul 2012 şi cuprinderea acesteia în bugetul anului curent.
Propunem alocarea acestei sume din fondul de rezervă
la dispoziţia Consiliului Judeţean.
Spitalul Municipal „Gh.Marinescu” Târnăveni, prin
adresa nr.15128/2011 solicită alocarea sumei de 310.000
lei în vederea obţinerii acreditării, fiind necesare finalizarea
unor investiţii.
Propunem alocarea acestei sume din fondul de rezervă
la dispoziţia Consiliului Judeţean.
De asemenea, Direcţia Tehnică, prin adresa
nr.15106/2011, solicită alocarea suplimentară a sumei de
25.000 lei pentru unele reparaţii urgente la clădirea Şcolii
de Arte Tg. Mureş, situată în P-ţa Trandafirilor nr.5,
deoarece există pericolul desprinderii unor bucăţi din
ornamentele faţadei care pun în pericol pietonii.
Propunem alocarea acestei sume din fondul de rezervă
la dispoziţia Consiliului Judeţean.
Direcţia Tehnică solicită redistribuirea sumei de
1.047.000 lei pentru următoarele lucrări: asigurarea
siguranţei rutiere, lucrări accidentale – drenare carosabil,
întocmirea documentaţiilor tehnico-economice pentru
acces de la DN 15 la intrarea spre RA „Aeroportul
Transilvania” Tg. Mureş şi reabilitare pod peste Valea Şaeş
km 94+809. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş
nr.104/2011 s-a aprobat „Înlocuire conductă de transport
apă Dn 200 mm sat Lechincioara, comuna Şincai”. În
vederea declanşării procedurii de achiziţie, propunem
alocarea sumei de 123.000 lei din fondul de rezervă la
dispoziţia Consiliului Judeţean.
Urmare
adreselor
nr.15345/2011,
15346/2011,
15347/2011 emise de RA „Aeroportul Transilvania” Tg.
Mureş şi a analizei contului de execuţie, se propune
alocarea sumei de 280.000 lei pentru activitatea curentă şi
48.000 lei pentru investiţii.
Aceste modificări se regăsesc în anexele nr. 2/17/b,
2/30/c, 2/92/c, 2/93/a, 2/94/d, 2/96/a, 2/111, 2/112, 9/c,
9/2/c, 10/c şi 11/b.
Conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr.109/2011 sau aprobat acordurile de parteneriat între Consiliului
Judeţean Mureş şi Clubul Sportiv „Electromureş” şi
respectiv Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia „Pro Regio”.
De asemenea, se propune aprobarea Parteneriatului între
Consiliul Judeţean Mureş şi Clubul Universitar Tg. Mureş
pentru desfăşurarea Turneului Internaţional de Volei
Feminin „Cupa Ardealul”, ediţia a VI-a.
Sumele aprobate pentru aceste acţiuni se redistribuie
de la poziţia „Organizare diverse manifestări”, conform
anexelor nr. 2/102/a, 2/114, 2/116 şi 2/117.
Prin adresele nr.14698/2011, 14823/201, 15255/2011,
15154/2011, 15276/2011, Redacţia Revistei „Lato”, Teatrul
„Ariel”, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Mureş, Muzeul Judeţean Mureş, Camera Agricolă
Judeţeană Mureş şi Căminul pentru Persoane Vârstnice
Ideciu de Jos” solicită unele reaşezări ale bugetului în
cadrul aceluiaşi volum la activitatea curentă şi de investiţii.
Aceste modificări se regăsesc în anexele cu nr.
2/47/b…2/50/b, 2/51/c…2/72/c, 3/5/c, 3/9, 3/10/b,
3/11/c, 7/c şi 8/c.
În urma analizei contului de execuţie, se constată ca
fiind necesară o reaşezare a bugetului în cadrul aceluiaşi
volum la capitolele bugetare „Autorităţi executive”,
„Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1 Tg. Mureş”,

„Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.3 SAM
Reghin” şi „Centrul Militar Judeţean”.
Aceste modificări se regăsesc în anexele cu nr. 2/1/b,
2/22/b, 2/24/b şi 2/28/c.
Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea
proiectului de hotărâre alăturat.
DIRECTOR,
Bartha Iosif

VĂZUT
VICEPREŞEDINTE
Szabó Árpád

Redactat: Ioana Tcaciuc
Tehnoredactat: Rodica Mureşan
______________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.130
din 27 octombrie 2011
pentru aprobarea Raportului privind execuţia
bugetului Consiliului Judeţean Mureş la 30
septembrie 2011
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.17.321/20.10.2011
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului
privind execuţia bugetului Consiliului Judeţean Mureş la
30 septembrie 2011, precum şi avizele 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 la 30 septembrie
2011, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
PREŞEDINTE
Lokodi Edita Emőke

Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Economică

Nr.17321/20.10.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Raportului
privind execuţia bugetului Consiliului Judeţean Mureş la
30 septembrie 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:
c) să nu înregistreze plăţi restante;
d) 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 CJM la 30 septembrie 2011, datorită unei juste
utilizări a fondurilor, nu se impun măsuri de
redimensionare a cheltuielilor, dar, în urma analizelor
efectuate se propune realocarea de sume între obiective
de investiţii, precum şi reaşezarea sumelor prevăzute la
secţiunea de funcţionare, printr-o rectificare a bugetului.
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
_______________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.131
din 27 octombrie 2011
privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean
Mureş pe anul 2011 şi al R.A. Aeroport
TRANSILVANIA Tîrgu Mureş
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.17.654/25.10.2011 a
Direcţiei Economice la proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe anul
2011 şi al R.A. Aeroportul TRANSILVANIA Tîrgu Mureş,
precum şi avizele comisiilor de specialitate,
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:
2. 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 381.632.500 lei şi la

cheltuieli în sumă de 459.997.500 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 2/117.
2. Anexele nr. 1/f, 2/1/d, 2/9, 2/10, 2/17/b, 2/18/b,
2/20/a, 2/24/b, 2/25/a, 2/26/a, 2/28/c, 2/29/b, 2/32/c,
2/33/c, 2/34/b, 2/35/a, 2/36/b, 2/37/a, 2/38/b, 2/47/d,
2/48/d, 2/50/d, 2/51/c, 2/52/c, 2/53/d, 2/54/c, 2/55/c,
2/56/c, 2/57/c, 2/58/c, 2/59/c, 2/60/c, 2/61/c, 2/62/c,
2/63/c, 2/64/c, 2/65/c, 2/66/c, 2/67/c, 2/68/c, 2/69/c,
2/70/c, 2/71/c, 2/72/c, 2/73, 2/76/c, 2/80/b, 2/93/a,
2/94/d, 2/105/a, 3/c, 3/1/b, 3/3/c, 3/4/c, 3/5/c, 3/6/b,
3/7/b, 3/8/b, 3/9/c, 3/10/b, 3/11/c, 4/1/b, 7/e, 8/c,
10/c, 11/b, la HCJ nr.15/2011 se modifică şi se
înlocuiesc cu anexele 1/g, 2/1/e, 2/9/a, 2/10/a, 2/17/c,
2/18/c, 2/20/b, 2/24/c, 2/25/b, 2/26/b, 2/28/d, 2/29/c,
2/32/d, 2/33/d, 2/34/c, 2/35/b, 2/36/c, 2/37/b, 2/38/c,
2/47/e, 2/48/e, 2/50/e, 2/51/d, 2/52/d, 2/53/e, 2/54/d,
2/55/d, 2/56/d, 2/57/d, 2/58/d, 2/59/d, 2/60/d, 2/61/d,
2/62/d, 2/63/d, 2/64/d, 2/65/d, 2/66/d, 2/67/d, 2/68/d,
2/69/d, 2/70/d, 2/71/d, 2/72/d, 2/73/a, 2/76/b, 2/80/c,
2/93/b, 2/94/e, 2/105/b, 3/d, 3/1/c, 3/3/d, 3/4/d, 3/5/d,
3/6/c, 3/7/c, 3/8/c, 3/9/d, 3/10/c, 3/11/d, 4/1/c, 7/f,
8/d, 10/d, 11/c.
3. După anexa nr.2/116 se introduce o nouă anexă,
nr. 2/117.
4. Anexele nr.151c şi 251c la HCJ nr.51/2011 privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la R.A.
Aeroportul TRANSILVANIA Tîrgu Mureş pe anul 2011, se
modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr.151d şi 251d.
Art.II. Anexele 1/g, 2/1/e, 2/9/a, 2/10/a, 2/17/c,
2/18/c, 2/20/b, 2/24/c, 2/25/b, 2/26/b, 2/28/d, 2/29/c,
2/32/d, 2/33/d, 2/34/c, 2/35/b, 2/36/c, 2/37/b, 2/38/c,
2/47/e, 2/48/e, 2/50/e, 2/51/d, 2/52/d, 2/53/e, 2/54/d,
2/55/d, 2/56/d, 2/57/d, 2/58/d, 2/59/d, 2/60/d, 2/61/d,
2/62/d, 2/63/d, 2/64/d, 2/65/d, 2/66/d, 2/67/d, 2/68/d,
2/69/d, 2/70/d, 2/71/d, 2/72/d, 2/73/a, 2/76/b, 2/80/c,
2/93/b, 2/94/e, 2/105/b, 2/117, 3/d, 3/1/c, 3/3/d,
3/4/d, 3/5/d, 3/6/c, 3/7/c, 3/8/c, 3/9/d, 3/10/c, 3/11/d,
4/1/c, 7/f, 8/d, 10/d, 11/c, precum şi anexele nr. 151d şi
251d 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
Lokodi Edita Emőke
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA ECONOMICĂ

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma
Nr. 17654/25.10.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului
Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2011 şi al R.A.
Aeroport TRANSILVANIA Tîrgu Mureş
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.
Prin adresa nr.68632/DGLP/20.09.2011, Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Turismului ne comunică
suplimentarea alocaţiilor bugetare pe anul 2011 pentru
finanţarea „Programului privind reabilitarea, modernizarea
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de
interes local”, aprobat prin H.G.R. nr.577/1997
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu
suma de 500.000 lei.
Propunem majorarea bugetului Consiliului Judeţean
Mureş, secţiunea de dezvoltare, cu suma sus amintită, pe
parte de venituri la poziţia „Subvenţii”, de la bugetul de
stat prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, iar
pe parte de cheltuieli la „Transferuri pentru unităţile
administrativ teritoriale” nominalizate în adresă.
Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/g şi
2/105/b.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.23/martie
2011, în vederea aplicării Ordinului comun nr.35/825 al
ministrului Administraţiei şi Internelor şi al ministrului
Finanţelor nr.7/57 şi prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Mureş nr.119/septembrie 2011, în vederea aplicării
Ordinului comun al ministrului Administraţiei şi Internelor
nr.172/1808 din 2011 şi al ministrului Finanţelor Publice
nr.2429/17.08.2011, s-a procedat la diminuarea
cheltuielilor de personal aprobate pentru anul 2011, în
vederea încadrării în nivelul plafonului stabilit prin Ordinele
sus menţionate.
Pentru asigurarea desfăşurării activităţilor la instituţiile
subordonate Consiliului Judeţean, în condiţii normale până
la finele anului 2011, se propune suplimentarea
prevederilor bugetare pentru cheltuieli de personal la
următoarele instituţii: Serviciul de Pază pentru Obiective
de Interes Judeţean, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a
Persoanei, Centrul de Educaţie Incluzivă nr.1, Centrul de
Educaţie Incluzivă nr.2, Biblioteca Judeţeană, Filarmonica
de Stat, Ansamblul Artistic Mureşul, Teatrul Ariel, Redacţia
Revistei Vatra, DGASPC Mureş, Căminul pentru persoane
vârstnice Ideciu de Jos. Sumele se asigură prin
redistribuirea sumei de 855.000 lei de la „Autorităţi
executive”.
În urma analizei contului de execuţie la 30 sept.2011 a
Consiliului Judeţean Mureş şi a instituţiilor subordonate şi
finanţate precum şi în baza solicitărilor fundamentate ale
instituţiilor, se propune suplimentarea prevederilor
bugetare la bunuri, servicii şi reparaţii, cu suma de
500.700 lei, din fondul de rezervă la dispoziţia Consiliului
Judeţean şi 71.300 lei din redistribuiri la următoarele
instituţii: Muzeul Judeţean, Ansamblul Artistic Mureşul,
Teatrul Ariel, DGASPC Mureş.
În baza adresei nr.CA 75029/2011 a Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Turismului, se propune includerea
sumei de 136.000 lei cheltuieli la proiectul SMIS 1242
„Reabilitarea şi modernizarea DJ 142 C”, ca urmare a
corecţiilor financiare aplicate.
De
asemenea,
DGASPC
Mureş
prin
adresa
nr.21967/2011 solicită cuprinderea în buget a sumei de
59.000 lei, contribuţia proprie ca urmare a semnării
contractului pentru finanţarea proiectului „Modernizare şi
dotare clădire pentru înfiinţare CRRN Luduş”.
Se propune alocarea sumelor mai sus menţionate, prin
redistribuire de la alte programe.
Spitalul Clinic Judeţean Mureş ne comunică adresele
nr.1775 şi nr.1776/2011 a Ministerului Sănătăţii, prin care
se alocă suma de 1.070.000 lei pentru dotări şi reparaţii

capitale şi solicită cuprinderea acestei sume în buget
precum şi asigurarea sumei de 54.000 lei, conform
prevederilor art.190^5 din Legea nr.95/2006, cu
modificările şi completările ulterioare.
În urma solicitării RA „Aeroportul Transilvania” Tg.
Mureş prin adresa nr.5891/2011 şi a analizei execuţiei
programului de investiţii, se propune redistribuirea
sumei de 130.000 lei la investiţii pentru asigurarea
măsurilor stabilite de către Auditul AACR şi alocarea
sumei de 243.000 lei pentru finanţarea activităţii
curente.
Aceste modificări se regăsesc în anexele cu nr. 1/g,
2/1/e, 2/9/a, 2/10/a, 2/17/c, 2/18/c, 2/20/b, 2/24/c,
2/25/b, 2/26/b, 2/28/d, 2/29/c, 2/32/d, 2/33/d, 2/34/c,
2/35/b, 2/36/c, 2/37/b, 2/38/c, 2/47/e, 2/48/e, 2/50/e,
2/51/d, 2/52/d, 2/53/e, 2/54/d, 2/55/d, 2/56/d, 2/57/d,
2/58/d, 2/59/d, 2/60/d, 2/61/d, 2/62/d, 2/63/d, 2/64/d,
2/65/d, 2/66/d, 2/67/d, 2/68/d, 2/69/d, 2/70/d, 2/71/d,
2/72/d, 2/73/a, 2/76/b, 2/80/c, 2/93/b, 2/94/e, 2/105/b,
2/117, 3/d, 3/1/c, 3/3/d, 3/4/d, 3/5/d, 3/6/c, 3/7/c,
3/8/c, 3/9/d, 3/10/c, 3/11/d, 4/1/c, 7/f, 8/d, 10/d şi
11/c, precum şi anexele nr. 151d şi 251d.
Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea
proiectului de hotărâre alăturat.
DIRECTOR,
Bartha Iosif

VĂZUT
VICEPREŞEDINTE
Szabó Árpád

Redactat: Ioana Tcaciuc
Tehnoredactat: Rodica Mureşan
_____________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.132
din 27 octombrie 2011
privind aprobarea unor tarife şi taxe la instituţiile
de cultură pentru anul 2012
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.13822 din 30 august
2011 a Direcţiei Economice la proiectul de hotărâre
privind aprobarea unor taxe şi tarife la instituţiile de
cultură pentru anul 2012, precum şi avizele comisiilor de
specialitate,
Având în vedere:
- art.68 din Legea privind finanţele publice locale
nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- art.283 din Legea privind Codul Fiscal nr.571/2003,
cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 22 şi 24 din Legea muzeelor şi a colecţiilor
publice nr.311/2003, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
În temeiul art.91, alin. (5), lit. „a”, pct. 4 şi 10 şi ale
art.97, alin.(1) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu respectarea procedurilor reglementate de

Legea privind transparenţa decizională în administraţia
publică nr.52/2003, cu modificările şi completările
ulterioare,

hotărăşte:

Art.1. (1) Se aprobă taxele şi tarifele pentru activităţile
prestate de instituţiile judeţene de cultură pentru anul
2012, conform Anexei nr.1 şi 2, care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.
(2) Taxele şcolare stabilite pentru secţia "Şcoala
Populară de Arte din cadrul Centrului Judeţean pentru
Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică,'' şi cuprinse la
Anexa nr.2 se aplică pentru anul şcolar 2011 - 2012.
Art.2. (1) De executarea prezentei hotărâri răspund
Direcţia Economică şi instituţiile de cultură nominalizate în
anexă.
(2) Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul Oficial al
judeţului Mureş şi se comunică, Instituţiei Prefectului
Judeţul Mureş şi Instituţiilor de cultură nominalizate în
Anexele nr. 1-2.
PREŞEDINTE
Lokodi Edita Emőke

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.13.822 din 30.VIII. 2011

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma
VĂZUT
VICEPREŞEDINTE
Szabó Árpád

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor
tarife şi taxe la instituţiile de cultură pentru anul 2012
În baza prevederilor art. 283 din Legea privind Codul
nr.571/2003, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi ale Legii privind finanţele publice
locale nr.273/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş poate institui taxe
pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru
vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor
istorice de arhitectură şi arheologice şi altele asemenea,
toate de interes judeţean şi aprobă taxele şi tarifele
percepute pentru serviciile culturale oferite persoanelor
fizice şi juridice, de către instituţiile de cultură subordonate
acestuia.
În acest context, instituţiile de cultură subordonate, au
înaintat propuneri privind modificarea taxelor şi tarifelor
pentru serviciile culturale oferite comunităţii judeţene,
ţinând cont de nivelul prognozat al inflaţiei, de
prospectarea şi analiza preţurilor instituţiilor similare din
ţară, precum şi modul în care aceste taxe ar urma să
influenţeze veniturile instituţiilor.
Potrivit propunerilor înaintate de către unităţile de
cultură, în anexele la Proiectul de Hotărâre sunt prezentate
taxele şi tarifele existente pe anul 2011 şi cele propuse
pentru anul 2012, respectiv pentru anul şcolar 2011-2012.
Faţă de toate considerentele mai sus arătate, având în
vedere şi faptul că prin dimensionarea taxelor şi tarifelor
propuse se urmăreşte asigurarea surselor de venituri
proprii ale unităţilor de cultură subordonate, în vederea
angajării şi acoperirii în mare parte a cheltuielilor, cu
respectarea prevederilor legale, propunem adoptarea
proiectului de hotărâre alăturat.

Fiscal

Director economic
Bartha Iosif
______________________________________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.145
din 24 noiembrie 2011
privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean
Mureş pe anul 2011
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.19.443/18.XI.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 Decizia Directorului Executiv al
Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Mureş
nr.1021/31.10.2011,
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 Consiliul
Judeţean Mureş pentru anul 2011, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează,
după cum urmează:
3. 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 382.132.500 lei şi la
cheltuieli în sumă de 460.497.500 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 2/119.
2. Anexele nr. 1/g, 2/1/e, 2/8, 2/9/a, 2/19/b, 2/29/c,
2/30/c, 2/37/b, 2/40/a, 2/78, 2/103, 2/111, 3/d, 3/7/c,
4/1/c, 4/2/c, 7/f, 8/d, 9/c, 9/1/c şi 10/d la HCJ
nr.15/2011 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele 1/h,
2/1/f, 2/8/a, 2/9/b, 2/19/c, 2/29/d, 2/30/d, 2/37/c,
2/40/b, 2/78/a, 2/103/a, 2/111/a, 3/e, 3/7/d, 4/1/d,
4/2/d, 7/g, 8/e, 9/d, 9/1/d şi 10/e.
3. După anexa nr.2/117 se introduc două noi anexe,
nr. 2/118 şi 2/119.
Art.II. Anexele 1/h, 2/1/f, 2/8/a, 2/9/b, 2/19/c,
2/29/d, 2/30/d, 2/37/c, 2/40/b, 2/78/a, 2/103/a,
2/111/a, 2/118, 2/119, 3/e, 3/7/d, 4/1/d, 4/2/d, 7/g,
8/e, 9/d, 9/1/d şi 10/e fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.III. De executarea prezentei hotărâri răspund
instituţiile subordonate şi direcţiile de specialitate din
cadrul Consiliului Judeţean Mureş.
p. PREŞEDINTE
Ioan Cristian Chirteş
Vicepreşedinte

Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA ECONOMICĂ

Nr.19443/18.11.2011

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, CJM Mureş poate aproba
rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri
fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.
Prin adresa nr.1842/2011 D.G.F.P. Mureş comunică
„Situaţia privind stabilirea nivelului maxim al cheltuielilor
de personal pe anul 2011” întocmită în baza Ordinului
comun 206/2557/2011 al ministrului Administraţiei şi
Internelor şi al ministrului Finanţelor Publice, potrivit căruia
nivelul cheltuielilor de personal aferente Consiliului
Judeţean şi a instituţiilor subordonate şi finanţate pe anul
2011, se reduce cu suma de 1.957.000 lei şi se stabileşte
la plafonul de 120.045.000 lei. Pentru respectarea
prevederilor acestui ordin, se propune diminuarea nivelului
cheltuielilor de personal cu suma de 1.957.000 lei şi
majorarea cu aceeaşi sumă la titlul II Bunuri şi servicii în
bugetul Spitalului Clinic Judeţean Mureş.
Urmare a încheierii unor acte adiţionale la contractul de
furnizare de servicii medicale spitaliceşti încheiate cu
CASS, se suplimentează cu suma de 4.929.332 lei şi
612.329 lei la Venituri, bugetele Spitalului Clinic Judeţean
Mureş, respectiv Spitalul Municipal Târnăveni, totodată se
redistribuie în cadrul acestor bugete unele sume din fondul
de dezvoltare. Aceste modificări se regăsesc în anexele
3/e, 4/1/d, 4/2/d şi 10/e.
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin
adresa nr.80746/31.10.2011 comunică suplimentarea
alocaţiilor bugetare pe anul 2011 cu suma de 500.000 lei,
pentru finanţarea subprogramului privind alimentarea cu
apă la sate, finanţat în baza H.G. nr.577/1997 republicată,
repartizate localităţilor Brâncoveneşti, Aţintiş, Suplac şi
Zagăr. Se propune majorarea bugetului Consiliului
Judeţean Mureş, secţiunea de dezvoltare cu această sumă,
pe partea de venituri la poziţia „Subvenţii” de la bugetul de
stat prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, iar
pe partea de cheltuieli la „Transferuri pentru unităţile
administrativ-teritoriale”.
Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/h şi
2/78/a.
Direcţia Tehnică solicită realocarea unor sume în cadrul
bugetului aprobat, pentru finanţarea unor cheltuieli
urgente de strictă necesitate la drumuri, reparaţii la
parcarea de lângă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă,
clădirile Apollo, Centrul Militar, Ansamblul Artistic Mureşul
şi Centrala termică Camera Agricolă precum şi achiziţia a
50 buc. pături la Serviciul Salvamont pentru situaţii de
urgenţă. Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/h,
2/19/c, 2/111/a, 2/118, 7/g, 8/e, 9/d şi 9/1/d.
Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea
proiectului de hotărâre alăturat.
DIRECTOR,
Bartha Iosif

VĂZUT
VICEPREŞEDINTE
Szabó Árpád
Tehnoredactat: Rodica Mureşan
______________________________________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.148
din 24 noiembrie 2011
privind actualizarea Programului judeţean de
transport rutier public de persoane prin curse
regulate
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive a Direcţiei Economice
nr.16.762/12.X.2011, precum şi avizul comisiilor de
specialitate,
Având în vedere prevederile:
- Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport public
local, cu modificările şi completările ulterioare;
- Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport
public local nr.92/2007, aprobate prin Ordinul
nr.353/2007 al Ministerului Internelor şi Reformei
Administrative, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2005
privind transporturile rutiere, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.47/2008
privind aprobarea Programului judeţean de transport
rutier public de persoane prin curse regulate pentru
perioada 2008-2011;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.125/2008
privind actualizarea Programului judeţean de
transport rutier public de persoane prin curse
regulate pentru perioada 2008-2011;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.179/2009
privind actualizarea Programului judeţean de
transport rutier public de persoane prin curse
regulate pentru perioada 2008-2011;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.141/2010
privind actualizarea Programului judeţean de
transport rutier public de persoane prin curse
regulate pentru perioada 2008-2011;
- Ordonanţei
Guvernului
nr.27/2010,
pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere;
Cu respectarea procedurilor reglementate de
dispoziţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa
decizională,
În temeiul prevederilor art.97 şi a drepturilor
conferite prin art.115 alin.(1) lit.c) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Programul judeţean de transport rutier public
de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008 2011, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş
nr.47/2008, cu modificările şi completările ulterioare, îşi
menţine valabilitatea până la data de 30 aprilie 2013.
Art.2. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş
nr.47/2008 privind aprobarea Programului judeţean de
transport rutier public de persoane prin curse regulate,
cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi
se înlocuieşte cu Anexa care face parte din prezenta
hotărâre.

Art3. Prezenta hotărâre se comunică Autorităţii
Judeţene de Transport din cadrul Direcţiei Economice a
Consiliului Judeţean Mureş şi Autorităţii Rutiere Române A.R.R - Agenţia Mureş.
p. PREŞEDINTE
Ioan Cristian Chirteş
Vicepreşedinte

Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Economică
Nr.16762/12.X.2011
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind actualizarea
Programului judeţean de transport rutier public de
persoane prin curse regulate
În baza Ordinului ministrului internelor şi reformei
administrative nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local
nr.92/2007, Consiliul Judeţean Mureş a aprobat, prin
Hotărârea nr.47/27.03.2008, Programul judeţean de
transport rutier public de persoane prin curse regulate,
pentru perioada 2008 – 2011, numit în continuare
Programul judeţean de transport.
Prin hotărârile nr.125/25.09.2008, nr.179/17.12.2009 şi
nr.141/30.09.2010, Consiliul Judeţean a aprobat
modificările propuse pentru actualizarea Programului
judeţean de transport, care cuprinde în prezent un număr
de 163 de trasee independente.
De la ultima actualizare, pe parcursul derulării activităţii
de transport rutier public judeţean, operatorii de transport
au constatat modificări ale fluxurilor de călători pe traseele
executate astfel încât Programul judeţean de transport nu
mai corespunde nevoilor actuale de deplasare ale
publicului călător.
Drept urmare, în vederea actualizării anuale a
Programului judeţean de transport, operatorii de transport
şi unele primării au depus solicitări şi propuneri privind
modificarea orelor de plecare/sosire în/din curse,
suplimentarea/reducerea numărului de curse pe anumite
trasee, respectiv introducerea/ eliminarea unor staţii.
În total, au fost înregistrate solicitări de modificare a
graficelor de circulaţie aferente unui număr de 22 de
trasee judeţene de transport.
Toate solicitările înregistrate până la 24.08.2010 au
fost publicate pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş şi au
fost analizate în şedinţa de lucru din data de 25.08.2010.
La şedinţa de analiză au participat: serviciul de specialitate
din cadrul Consiliului Judeţean, reprezentanţi ai
operatorilor de transport, precum şi un reprezentant din
partea Autorităţii Rutiere Române, ARR- Agenţia Mureş.
De asemenea, pentru armonizarea graficelor de circulaţie
ale unor trasee care se suprapun pe segmente mari de
drum şi care sunt executate simultan de mai mulţi
operatori de transport, au fost stabilite întâlniri de lucru şi
în data de 16.09.2011; întrevederi la care au participat
reprezentanţii: SC Euro Line Transport SRL, SC Karicon
SRL, SC Transbernad SRL (traseele: Tîrgu Mureş - Cîmpul
Cetăţii, Miercurea Nirajului - Dămieni, şi Eremitu - Sovata),
SC Duda Trans SRL, SC Automotive SRL şi domnul primar
Dávid Gyula Árpád din partea Primăriei Mădăraş (traseele:
Tîrgu.Mureş- Valea Izvoarelor şi Tîrgu.Mureş - Mădăraş).

Din analiza solicitărilor înregistrate precum şi a
propunerilor, sesizărilor şi observaţiilor venite din partea
tuturor celor interesaţi, rezultă că principalele elemente
care stau la baza actualizării Programului judeţean de
transport vizează următoarele aspecte:
- modificări ale orelor de plecare şi/sau sosire pentru
anumite curse cuprinse în graficul de circulaţie a 9
de trasee;
- reducerea numărului de curse efectuate la
executarea unui număr de 10 trasee;
- suplimentarea numărului de curse pentru 4 trasee;
- introducerea de noi staţii (Tirimia) pentru 2 trasee
(nr.001 şi nr.004), (Valea Largă) pentru traseul
nr.158, respectiv (Hodoşa şi Sâmbriaş) pentru
traseul nr.032;
- eliminarea unei staţii (Sîntana de Mureş - înlocuită
cu staţia Sîntana de Mureş ramificaţie) din graficul
de circulaţie al traseului nr.073;
- anularea unui număr de 2 trasee (traseul nr.021
Sighişoara-Bălăuşeri-Sovata Băi şi traseul nr.117
Sighişoara-Târnăveni), care nu au fost licitate în
cadrul şedinţelor de atribuire electronică.
Analizele s-au făcut având în vedere legislaţia în
vigoare privind transportul rutier public de persoane,
potrivit prevederilor art.17, alin.(1), lit.c) şi art.18,
alin.(1), lit.d) din Legea nr.92/2007 privind serviciile de
transport public local, respectiv ale art.4, lit.e) şi art.17
din Normele de aplicare a legii, aprobate prin Ordinul
MIRA nr. 353/2007, iar concluziile rezultate au fost
cuprinse în proiectul de hotărâre privind actualizarea
Programului de transport.
Precizăm că potrivit dispoziţiilor art.81, lit.b), din OUG
nr.109/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
Autoritatea judeţeană de transport, din cadrul Consiliului
Judeţean Mureş, a solicitat Autorităţii Rutiere Române A.R.R. Agenţia Mureş avizarea Programului judeţean de
transport rutier public de persoane prin curse regulate în
conformitate cu modificările propuse la actualizarea
anuală. Avizul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.
Agenţia Mureş va fi anexat prezentei.
De asemenea, menţionăm că la art. II, alin.(1), din
Ordonanţa Guvernului nr.27/2010, pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.109/2005 privind transporturile rutiere, se precizează
că: “Actualele programe de transport prin servicii

regulate în trafic judeţean şi interjudeţean îşi menţin
valabilitatea până la data de 30 aprilie 2013”.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.52/2003
privind transparenţa decizională, proiectul de hotărâre
privind actualizarea Programului judeţean de transport
rutier public de persoane prin curse regulate a fost
publicat la adresa www.cjmures.ro începând cu data de
27.09.2011.
Faţă de cele prezentate, propunem spre aprobare
proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului
judeţean de transport rutier public de persoane prin
curse regulate, pentru perioada 2008 – 2013, conform
anexei.
DIRECTOR,
Bartha Iosif

Văzut
VICEPREŞEDINTE
Szabó Árpád

Întocmit: Matei Marcel
______________________________________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.156
din 20 decembrie 2011
privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean
Mureş şi a R.A. Aeroport TRANSILVANIA Târgu
Mureş pe anul 2011
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.21271/15.12.2011 a
Direcţiei Economice la proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş şi a R.A
Aeroport TRANSILVANIA Târgu Mureş pe anul 2011,
precum şi avizele comisiilor de specialitate,
Potrivit Legii nr.286/2010 privind bugetul de stat pe
anul 2011, modificată şi completată de Ordonanţa
Guvernului nr.10/2011,
Având în vedere prevederile HG nr.330/2010 de
modificare şi completare a HG nr.577/1997,
În conformitate cu Legea nr.7/1996, republicată şi a
HG nr.521/1997, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând seama de dispoziţiile art.19 şi 82 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. Se validează Dispoziţia nr.345/06.12.2011 privind
majorarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe anul
2011 cu suma de 3.994.607 lei.
Art.II. 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:
4. 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 391.610.107 lei şi la
cheltuieli în sumă de 469.975.107 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 2/120.
2. Anexele nr.1/i 2/1/f, 2/3, 2/18/c, 2/19/c, 2/22/b,
2/24/c, 2/28/d, 2/32/d, 2/36/c, 2/47/f, 2/48/f, 2/50/e,
2/51/d, 2/52/d, 2/53/f, 2/54/d, 2/55/d, 2/56/d, 2/57/d,
2/58/d, 2/59/d, 2/60/d, 2/61/d, 2/62/d, 2/63/d, 2/64/d,
2/65/d, 2/66/d, 2/67/d, 2/68/d, 2/69/d, 2/70/d, 2/71/d,
2/72/d, 2/78/a, 2/92/c, 2/94/e, 2/96/a, 2/105/c, 3/e,
3/1/c, 3/3/d, 3/4/d, 3/5/d, 3/6/c, 3/7/d, 3/8/c, 3/9/d,
3/10/c, 3/11/c, 4/1/d, 4/2/d, 7/g, 8/e, 9/d, 9/1/d, 9/2/c,
10/e şi 11/c la HCJ nr.15/2011 se modifică şi se înlocuiesc
cu anexele 1/j 2/1/g, 2/3/a, 2/18/d, 2/19/d, 2/22/c,
2/24/d, 2/28/e, 2/32/e, 2/36/d, 2/47/g, 2/48/g, 2/50/f,
2/51/e, 2/52/e, 2/53/g, 2/54/e, 2/55/e, 2/56/e, 2/57/e,
2/58/e, 2/59/e, 2/60/e, 2/61/e, 2/62/e, 2/63/e, 2/64/e,
2/65/e, 2/66/e, 2/67/e, 2/68/e, 2/69/e, 2/70/e, 2/71/e,
2/72/e, 2/78/b, 2/92/d, 2/94/f, 2/96/b, 2/105/d, 3/f,
3/1/d, 3/3/e, 3/4/e, 3/5/e, 3/6/d, 3/7/e, 3/8/d, 3/9/e,

3/10/d, 3/11/e, 4/1/e, 4/2/e, 7/h, 8/f, 9/e, 9/1/e, 9/2/d,
10/f şi 11/d.
3. După anexa nr.2/119 se introduce o anexă nouă,
nr.2/120.
4. Anexa nr.151d la HCJ nr.51/2011 privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli la R.A. Aeroportul
TRANSILVANIA Tîrgu Mureş pe anul 2011, se modifică şi
se înlocuieşte cu anexa nr.151e.
Art.III. Anexele 1/j 2/1/g, 2/3/a, 2/18/d, 2/19/d,
2/22/c, 2/24/d, 2/28/e, 2/32/e, 2/36/d, 2/47/g, 2/48/g,
2/50/f, 2/51/e, 2/52/e, 2/53/g, 2/54/e, 2/55/e, 2/56/e,
2/57/e, 2/58/e, 2/59/e, 2/60/e, 2/61/e, 2/62/e, 2/63/e,
2/64/e, 2/65/e, 2/66/e, 2/67/e, 2/68/e, 2/69/e, 2/70/e,
2/71/e, 2/72/e, 2/78/b, 2/92/d, 2/94/f, 2/96/b, 2/105/d,
2/120, 3/f, 3/1/d, 3/3/e, 3/4/e, 3/5/e, 3/6/d, 3/7/e,
3/8/d, 3/9/e, 3/10/d, 3/11/e, 4/1/e, 4/2/e, 7/h, 8/f, 9/e,
9/1/e, 9/2/d, 10/f şi 11/d, precum şi nr.151e fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.IV. De executarea prezentei hotărâri răspund
instituţiile subordonate, R.A. Aeroportul TRANSILVANIA
şi direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean
Mureş.
PREŞEDINTE
Lokodi Edita Emőke

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA ECONOMICĂ

Nr.21271/15.12.2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului
Consiliului Judeţean Mureş şi a R.A. Aeroport
TRANSILVANIA Târgu Mureş pe anul 2011
În conformitate cu prevederile art.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.
Prin adresa nr.2786/25.11.2011 Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale – Direcţia Generală Asistenţă
Socială comunică suplimentarea anexei „Transferuri
pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu
handicap din judeţul Mureş” potrivit Legii nr.286/2010
privind bugetul de stat pe anul 2011, modificată şi
completată de Ordonanţa Guvernului nr.10/2011 cu
2.680.000 lei.
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului ne-a
comunicat prin adresa nr.2423/DGLP/21.11.2011,
suplimentarea alocaţiilor bugetare cu suma de 500.000
lei pentru finanţarea „Programului de reabilitare,
modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor de interes
judeţean şi de interes local, pentru DC 5 Ideciu de Jos”
aprobat prin H.G. nr.577/1997 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, iar prin adresa
nr.85502/ECI/17.11.2011
acelaşi
minister
ne-a
comunicat suplimentarea cu 814.607 lei a anexei pentru
judeţul Mureş pentru finanţarea sistemului informaţional
specific domeniului mobiliar edilitar şi băncilor de date
urbane.
Majorarea bugetului Consiliului Judeţean atât pe
parte de venituri cât şi pe parte de cheltuieli a fost

aprobată prin Dispoziţia nr.345/6 decembrie 2011. Potrivit
art.82 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, propunem
validarea acestei majorări.
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului transmite
lista lucrărilor de alimentare cu apă finanţate în anul 2011,
conform H.G.R. nr.577/1997 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare în volum de 2.000.000 lei,
următoarelor localităţi: Idicel Pădure – 550.000 lei, Aţintiş
– 141.866 lei, Săulia – 583.134 lei, Suplac – Idrifaia –
150.000 lei, Zagăr – 225.000 lei şi Viişoara – 350.000 lei.
Prin H.C.J. nr.145/2011 în bugetul Consiliului Judeţean
Mureş a fost cuprinsă suma de 500.000 lei, propunem
includerea în bugetul Consiliului Judeţean Mureş a
diferenţei de 1.500.000 lei atât pe parte de venituri cât şi
pe parte de cheltuieli. Aceste modificări se regăsesc în
anexele cu nr.1/j şi 2/78/b.
Urmare încheierii unui nou act adiţional la contractul de
furnizare de servicii medicale spitaliceşti încheiate cu
CASS, se suplimentează bugetul Spitalului Clinic Judeţean
Mureş cu suma de 542.000 lei. Aceste modificări se
regăsesc în anexele nr. 3/7, 4/1/e.
Potrivit adreselor nr.20758/2011 şi 20513/2011
Ansamblul Artistic „Mureşul” şi Muzeul Judeţean Mureş,
urmare a încasărilor suplimentare faţă de ultimele
prevederi bugetare de 5.000 lei şi respectiv 80.000 lei,
propun şi solicită cuprinderea sumelor respective în
bugetul pe anul 2011, strict necesare funcţionării
instituţiilor. Aceste modificări se regăsesc în anexele
nr.3/7, 3/3/e şi 3/4/e.
În urma analizelor efectuate în baza execuţiei bugetare
la 30.11.2011, se constată necesitatea redistribuirii în
cadrul aceluiaşi volum bugetar aprobat pentru următoarele
instituţii: Autorităţi executive - Centrul Militar, Serviciul
Public pentru Obiective de Interes Judeţean, Biblioteca
Judeţeană Mureş, Filarmonica de Stat, DAGSPC Mureş,
Direcţia tehnică din cadrul aparatului propriu, Centrul
Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică
Mureş, Teatrul Ariel, Centrul Şcolar pentru Educaţie
Incluzivă nr.1, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă
nr.3 SAM Reghin, Serviciul Salvamont Salvaspeo, Direcţia
Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor, Redacţia revistei
Vatra, Redacţia revistei Lato, Căminul pentru persoane
vârstnice Ideciu de Jos şi Camera Agricolă Judeţeană
Mureş. Aceste modificări se regăsesc în anexele cu nr.
2/1/g, 2/3/a, 2/18/d, 2/19/d, 2/22/c, 2/24/d, 2/28/e,
2/32/e, 2/36/d, 2/47/g, 2/48/g, 2/50/f, 2/51/e, 2/52/e,
2/53/g, 2/54/e - 2/72/e2/92/d, 2/96/b, 2/120, 3/1/d,
3/5/e, 3/6/d, 3/7/e, 3/8/d, 3/9/e, 3/10/d, 3/11/e 4/2/e,
7/h, 8/f, 9/e, 9/1/e, 9/2/d, 10/f şi 11/d.
În urma solicitărilor R.A. „Aeroportul Transilvania” Tg.
Mureş pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2011 s-a analizat oportunitatea şi necesitatea unei
noi rectificări. Având în vedere şi rectificările precedente se
constată ca fiind oportună o suplimentare a veniturilor
proprii cu suma de 125.000 lei, a transferurilor pentru
activitatea curentă cu 127.000 lei, precum şi a veniturilor
din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor finanţate din
bugetul Consiliului Judeţean Mureş. Aceste modificări se
regăsesc în anexele nr.1/j, 2/94/f şi 151e.
Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea
proiectului de hotărâre alăturat.
DIRECTOR,
Bartha Iosif

VĂZUT
VICEPREŞEDINTE
Szabó Árpád

CONSIULUI JUDEŢEAN MUREŞ
DIRECŢIA ECONOMICĂ
NOTĂ
privind propunerea unor modificări la proiectul de
hotărâre privind rectificarea bugetului CJ şi al R.A.
Aeroport TRANSILVANIA Târgu Mureş pe anul 2011
Faţă de şedinţa Comisiei tehnico-economice din data
de 19 decembrie 2011 propunem următoarele
modificări:
În data de 20 decembrie 2011 Trezoreria Municipiului
Târgu Mureş ne-a comunicat telefonic încasarea unei
sume de 3.983.000 lei la „Finanţarea subprogramului
privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes local”, cod 42.02.09.01.
Propunem cuprinderea acestei sume în bugetul
Consiliului Judeţean atât pe parte de venituri cât şi pe
parte de cheltuieli la: „Programul de reabilitare,
modernizare şi/sau asfaltare drumuri de interes judeţean
şi de interes local aprobat prin HGR nr.577/1997”
Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/j şi
2/105/d.
DIRECTOR,
Bartha Iosif
Întocmit consilier Gabriela Vaida
Verificat Şef Serviciu Ioana Tcaciuc

______________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.157
din 20 decembrie 2011
pentru aprobarea Raportului privind execuţia
bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe
trimestrul IV 2011
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.21.198/14.XII.2011
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului
privind execuţia bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe
trimestrul IV 2011, precum şi avizele 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) lit.„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 IV
2011, conform anexei, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
PREŞEDINTE
Lokodi Edita Emőke

Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Economică
Nr.21198/14.XII.2011

locale datorate în anul 2012 bugetului propriu al
judeţului Mureş şi a instituţiilor subordonate ale
Consiliului Judeţean, precum şi avizul comisiilor de
specialitate,

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Raportului
privind execuţia bugetului CJM pe trimestrul IV 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:
e) să nu înregistreze plăţi restante;
f) 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 IV 2011,
datorită unei juste utilizări a fondurilor, nu se impun
măsuri de redimensionare a cheltuielilor, dar, în urma
analizelor efectuate se propune realocarea de sume între
obiective de investiţii, cuprinderea în buget a sumei de
1.050.522 lei încasată peste nivelul prevăzut pentru
„Finanţarea subprogramului privind alimentarea cu apă a
satelor” (cod 42.02.09.02), precum şi reaşezarea sumelor
prevăzute la secţiunea de funcţionare, printr-o rectificare a
bugetului.
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
______________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTARÂREA NR.158
din 20 decembrie 2011
privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate
în anul 2012 bugetului propriu al judeţului Mureş,
precum şi instituţiilor subordonate Consiliului
Judeţean Mureş
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.19505/18.XI.2011 la
proiectul de hotărâre privind aprobarea unor taxe şi tarife

Având în vedere:
- art.20, alin.(1), lit.”b”, art.27, 30 şi 68 din Legea
privind finanţele publice locale nr.273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art.266, 267 şi 268 din Legea privind Codul Fiscal
nr.571/2003, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările ulterioare, precum şi Normele de
aplicare a Legii nr.50/1991 aprobate prin Ordinul
nr.839/2009 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Locuinţei,
- prevederile art.41, art.46 şi art.47 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,
- Legea privind taxele extrajudiciare de timbru
nr.117/1999, cu modificările şi completările
ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor articolului 91, alin.(3), lit..”c” şi
art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, cu respectarea procedurilor
reglementate de Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică,
hotărăşte:
Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2012 se aprobă
cuantumul taxelor şi tarifelor pentru unele activităţi, care
constituie venituri proprii ale bugetului judeţului Mureş şi
instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş,
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2.(1) De executarea prezentei hotărâri răspund:
Direcţia Economică, Direcţia Amenajare Teritoriu şi
Urbanism, Direcţia Tehnică, Camera Agricolă Judeţeană
Mureş şi Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor
Mureş.
(2) Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al
judeţului Mureş şi se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş
- Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş
- Camerei Agricole Judeţene Mureş
- Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean
Mureş, nominalizate la alin.(1) al prezentului articol.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Economică
Nr.19505/18.XI.2011
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor tarife şi
taxe locale datorate în anul 2012 bugetului propriu al
judeţului Mureş, precum şi instituţiilor subordonate
Consiliului Judeţean Mureş
Conform prevederilor art.3, art.4 pct.(1) lit.a, art.6
pct.(1), art.7 pct.(1) lit.a) - f), pct.(18) şi (19), art.8
pct.(1) şi (2) şi art.45 pct.(1^1) din Legea nr.50/1991
republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, precum şi prin art.11 alin.(2) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, aprobate prin
Ordinul nr.839/2009, a Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Locuinţei, sunt stabilite perceperea de taxe la eliberarea
certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire,
precum şi a avizului structurii de specialitate.
În baza OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Judeţean Mureş, în calitate de administrator al
drumurilor judeţene din judeţul Mureş, are obligaţia de a
urmări şi verifica respectarea prevederilor legale privind
execuţia lucrărilor de orice fel realizate în zona drumurilor,
precum şi întreţinerea, repararea şi modernizarea
drumurilor publice judeţene din judeţul Mureş, în total
713,481 km.
În acest sens, în conformitate cu dispoziţiile art.46,
coroborate cu cele ale art.47 alin.(4), ambele din actul
normativ mai sus indicat, pentru ocuparea zonei
drumurilor, a podurilor, pasajelor, viaductelor şi tunelurilor,
prin realizarea unor lucrări sau amplasarea în zona
drumului public a panourilor publicitare, a oricărei
construcţii sau instalaţii, în orice scop, acceptate de
administratorul drumurilor, se aplică taxe de utilizare, care
se constituie ca venituri la dispoziţia acestuia în vederea
asigurării fondurilor necesare, pe lângă subvenţiile primite
de la bugetul de stat, administrării, întreţinerii, reparării şi
modernizării drumurilor publice aflate în administrare.
Potrivit Normelor tehnice privind proiectarea şi
amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor
publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte
şi tuneluri rutiere aprobate prin Ordinul nr.571 din 1997,
emis de Ministerul Transporturilor, cu modificările
ulterioare, acceptul administratorului drumului comportă
două faze prealabile începerii lucrărilor, constând în
emiterea acordului prealabil, respectiv a autorizaţiei de
amplasare şi acces la drum.
Potrivit prevederilor art.41 din Ordonanţa Guvernului
nr.43/1997, republicată, privind regimul drumurilor,
Consiliul Judeţean Mureş, în calitate de administrator al
drumurilor judeţene din judeţul Mureş, poate elibera
autorizaţii speciale de transport, pentru efectuarea
transportului pe aceste drumuri cu vehicule rutiere,
înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state
cu depăşirea masei totale maxime admise, maselor
maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime
admise prevăzute în anexele 2 şi 3 din Ordonanţa
Guvernului nr.43/1997, în condiţiile stabilite prin ordin
comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al
ministrului administraţiei şi internelor.
Pentru autorizarea acestor transporturi se aplică taxe
de utilizare a drumurilor care se constituie ca venituri

proprii ale administratorului drumurilor pentru finanţarea
lucrărilor de administrare, exploatare, întreţinere,
consolidare, reparaţii şi modernizare a drumurilor aflate
în administrarea sa.
Direcţia
Tehnică
a
înaintat
la
Ministerul
Transporturilor şi Infrastructurii cu adresa nr.18363 din
04.11.2011 spre avizare taxele cuprinse la capitolele
VI,VII,VIII,IX, în conformitate cu prevederile art.41,
alin.14, lit.b) şi ale art.47, alin.7, lit.b) din Ordonanţa
Guvernului nr.43/1997, republicată, privind regimul
drumurilor urmând ca în cel mai scurt timp anexele
avizate să fie ataşate prezentei.
În baza art.27 din Legea nr.273/2006, privind
finanţele publice locale, republicată cu modificările
ulterioare, consiliile judeţene au competenţa de a stabili
impozite şi taxe locale în limitele şi în condiţiile legii.
Potrivit anexei nr.1 la aceeaşi lege, structura
veniturilor proprii ale Consiliului Judeţean Mureş
cuprinde încasări din impozite directe, care sunt formate
şi din taxele pentru eliberarea avizelor de arhitect şef, a
certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi
altele.
Având în vedere prevederile art.287 din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, impozitele şi taxele
locale prevăzute de către consiliile locale şi consiliile
judeţene au posibilitatea de a fi majorate anual cu până
la 20%, cu excepţia taxelor asupra mijloacelor de
transport.
Conform
dispoziţiilor
Legii
privind
taxele
extrajudiciare de timbru nr.117/1999, cu modificările şi
completările ulterioare, eliberarea certificatelor de orice
fel, precum şi alte servicii prestate de unele instituţii
publice sunt supuse taxelor extrajudiciare de timbru,
care plătesc anticipat.
Faţă de toate considerentele mai sus arătate, având
în vedere şi faptul că prin dimensionarea taxelor şi
tarifelor locale pentru anul 2012 se urmăreşte asigurarea
unor surse de venituri la bugetul local în vederea
angajării şi acoperirii cheltuielilor bugetului local, cu
respectarea prevederilor legale, propunem adoptarea
proiectului de hotărâre alăturat.
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