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HOTĂRÂREA NR.9 
din 31 ianuarie 2013 

pentru validarea Dispoziţiei nr. 309/28 decembrie 
2012 privind modificarea bugetelor Spitalului Clinic 

Judeţean Mureş şi al Spitalului Municipal „Dr. 
Gheorghe Marinescu” Târnăveni 

 
 

 Consiliul Judeţean Mureş,  

 Văzând Expunerea de motive nr.1444/25.01.2013 a 
Direcţiei Economice la proiectul de hotărâre pentru 
validarea Dispoziţiei nr.309/28 decembrie 2012, precum şi 
avizul comisiei de specialitate,  
 Ţinând seama de prevederile art.19 şi 82 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările 
şi completările ulterioare,  

 În temeiul prevederilor 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. Se validează Dispoziţia nr.309/28 decembrie 
2012 privind modificarea bugetelor Spitalului Clinic 
Judeţean Mureş şi al Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe 
Marinescu” Târnăveni, conform anexei, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
   Art.2. De executarea prezentei hotărâri răspund 
Spitalul Clinic Judeţean Mureş, Spitalul Municipal „Dr. 
Gheorghe  Marinescu” Târnăveni şi direcţiile de specialitate 
din cadrul Consiliului Judeţean Mureş.  
 
 
 
 PREŞEDINTE             Contrasemnează 
               SECRETAR   
    Ciprian Dobre                     

      Aurelian-Paul Cosma 

 
         

    ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ      Direcţia Economică 
CONSILIUL JUDEŢEAN      Nr.1444/25.01.2013 
 
    
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de  hotărâre pentru validarea Dispoziţiei 
nr.309/28 decembrie 2012 privind modificarea 
bugetelor Spitalului Clinic Judeţean Mureş şi al 
Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” 

Târnăveni 
 
  În conformitate cu prevederile articolului 19 din 

Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
Consiliul Judeţean Mureş poate aproba rectificarea 
bugetului propriu ca urmare a unor propuneri 
fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. 
 Potrivit articolului 82 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, “cu sumele alocate de la bugetul de stat 

sau retrase prin acte normative se majorează, 
respectiv se diminuează bugetele locale prin dispoziţie 
a autorităţii executive, potrivit legii, urmând ca la 
prima şedinţă a autorităţii deliberative să se valideze 
modificările respective”. 

Prin adresele nr.11271 şi 14416 din 28 decembrie 
2012, Spitalul Clinic Judeţean Mureş şi Spitalul  Municipal 

„Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni au comunicat 
modificări ale bugetelor de venituri şi cheltuieli ca 
urmare a ultimelor acte adiţionale transmise de Casa de 
Asigurări de Sănătate şi Direcţia de Sănătate Publică 
Mureş. 

Ca urmare, prin Dispoziţia nr.309/28 decembrie 2012, 
a fost aprobată rectificarea bugetelor celor două unităţi 
sanitare cu sumele comunicate, urmând ca aceasta să 
fie validată în cadrul  şedinţei  de consiliu judeţean din 
31 ianuarie 2013. 

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

 
 

   PREŞEDINTE                            DIRECTOR 
   Ciprian Dobre                          Bartha Iosif 

_________________________________________________________________________________________________

                         
         ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA NR.10 

din 31 ianuarie 2013 
la proiectul de hotărâre privind acoperirea 

deficitului bugetar pe anul 2012, a secţiunii de 
dezvoltare, din excedentul bugetar  

 
 Consiliul Judeţean Mureş, 
 Văzând Expunerea de motive nr.1429/24.01.2013 a 
Direcţiei Economice la proiectul de hotărâre privind 
acoperirea deficitului bugetar pe anul 2012, a secţiunii de 
dezvoltare, din excedentul bugetar, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate, 
 Având în vedere prevederile art.58 alin.(1) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile OMFP 

nr.1720/17.12.2012 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al 
anului 2012,  
 În temeiul dispoziţiilor articolului 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. Se aprobă acoperirea deficitului bugetar pe 
anul 2012, al secţiunii de dezvoltare, în sumă de 
14.975.664,99 lei, din excedentul bugetar. 
 Art.2. De executarea prezentei hotărâri răspunde 
Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean 
Mureş. 
 
        PREŞEDINTE                     Contrasemnează 
                    SECRETAR 
       Ciprian Dobre             Aurelian-Paul Cosma 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/disp_hot009_2013.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/hot020_2012.htm#exp#exp


 

 

         ROMÂNIA        
    JUDEŢUL MUREŞ      Direcţia Economică 

 CONSILIUL JUDEŢEAN         Nr.1429/24.01.2013 
 
 

 EXPUNERE DE MOTIVE    
la proiectul de hotărâre privind acoperirea deficitului 
bugetar pe anul 2012, a secţiunii de dezvoltare, din 

excedentul bugetar  

 
 Bugetul Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2012 a 
fost aprobat prin H.C.J. nr.8/2012 pe cele două secţiuni, 
secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, 
conform art.26 alin.(2ˆ1) din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 În baza art.4 din H.C.J.nr.8/2012 s-a aprobat 
finanţarea deficitului secţiunii de dezvoltare, în sumă de 
54.495.000 lei, din excedentul anilor precedenţi. 
 Potrivit OMFP nr.1720/17.12.2012 de aprobarea 
Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului 
bugetar al anului 2012 şi ţinând seama de prevederile 
articolului nr.58, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, excedentul anual al bugetului rezultat la 

încheierea exerciţiului bugetar pe cele două secţiuni, 
după efectuarea regularizărilor în limita sumelor 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi după 
achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul 
financiar următor şi se poate utiliza în baza hotărârii 
Consiliului Judeţean pentru acoperirea eventualului 
deficit la sfârşitul exerciţiului bugetar.  

 Ţinând seama de cele de mai sus, propunem 
aprobarea acoperirii deficitului bugetar pe anul 2012 a 
secţiunii de dezvoltare, în sumă de 14.975.664,99 lei, 
după cum urmează: 

- 5.129.340,04 lei din excedentul bugetar al secţiunii 
de funcţionare al  anului 2012; 
- 9.846.324,95 lei din excedentul reportat al anilor 

precedenţi aprobat prin H.C.J nr.8/2012 în sumă de 
54.495.000 lei. 

 Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea 
proiectului de hotărâre alăturat. 
  
    PREŞEDINTE,                    DIRECTOR, 
    Ciprian Dobre                    Bartha Iosif  

_________________________________________________________________________________________________ 
 

         ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

HOTARÂREA NR.14 
din 31 ianuarie 2013 

pentru modificarea articolului nr.1 la  HCJ 
nr.156/2012 privind stabilirea preţurilor medii la 

produsele agricole 
 
 

 Consiliul Judeţean Mureş, 
 Văzând expunerea de motive nr.1420/24.I.2013 a 
Direcţiei Economice la proiectul de hotărâre pentru 
modificarea articolului nr.1 la HCJ nr.156/2012 privind 
stabilirea preţurilor medii la produsele agricole, precum și 
avizul comisiilor de specialitate,  
 Ţinând seama de prevederile art.62, alin.(2^2)  din 
Legea nr.571/2003  privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 În temeiul dispoziţiilor articolului 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: 
 
 Articol unic: Articolul nr.1 la HCJ nr.156/2012 se 
modifică și se înlocuiește după cum urmează: 
 ,,Art.1 Se stabilesc preţurile medii la produsele agricole 
pentru evaluarea în lei a arendei stabilită potrivit legii în 
cursul anului 2013, în natură, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.” 
 
 
 PREŞEDINTE                   Contrasemnează 
                           SECRETAR   
    Ciprian Dobre                  Aurelian-Paul Cosma 

          

 
 
   ROMÂNIA  
    JUDEŢUL MUREŞ     Direcţia Economică 
CONSILIUL JUDEŢEAN   Nr.1420/24.I.2013 
    

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 
nr.1 la  HCJ nr.156/2012 privind stabilirea preţurilor 

medii la produsele agricole 
 
 
 

 Potrivit articolului nr.62 alin (2^2) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi 
completările ulterioare şi în baza propunerilor direcţiilor 
teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin HCJ nr.156/2012 au 
fost stabilite preţurile medii la produsele agricole. 
 Prin adresa nr.1056/74 din 09.01.2013 Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice Mureş ne solicită 
corectarea/rectificarea necesară, astfel încât organele 
fiscale să poată utiliza (în scopuri fiscale) aceste preţuri 
în anul 2013, în conformitate cu prevederile art.62 din 
Codul fiscal. 
 Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea 
proiectului de hotărâre alăturat prin modificarea şi 
înlocuirea în articolul nr.1 la HCJ nr.156/2012, astfel 
încât prețurile medii stabilite prin Hotărârea menționată 
să poată fi utilizate de către Direcția Generală a 
Finanțelor Publice Mureș pentru calcularea arendei 
datorate în anul 2013. 
 
 
PREŞEDINTE       DIRECTOR EXECUTIV 
Ciprian Dobre                           Bartha Iosif 
 
 
 

________________________________________________________________________________________________
           

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa_hot156_2012.doc


 

 

         ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.26 
din 28 februarie 2013 

privind utilizarea excedentului reportat din anul 
precedent  

 

 Consiliul Judeţean Mureş, 
 Văzând Expunerea de motive nr.3647/21.II.2013 a 
Direcţiei Economice la proiectul de hotărâre privind 
utilizarea excedentului reportat din anul precedent, 
precum şi avizul comisiilor de specialitate, 
 Având în vedere prevederile art.58 alin.(1) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile OMFP 
nr.1720 din 17.12.2012 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al 
anului 2012,  
 În temeiul dispoziţiilor articolului 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. Se aprobă utilizarea sumei de 50.000.000 lei din 
excedentul reportat al anului precedent pentru finanţarea 
secţiunii de dezvoltare. 
 Art.2. Se aprobă utilizarea sumei de 1.794.256,65 lei 

din excedentul reportat al anului precedent pentru 
acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din 
decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de 
funcţionare şi dezvoltare în anul curent. 
 Art.3. De executarea prezentei hotărâri răspunde 
Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Mureş. 
 

PREŞEDINTE      Contrasemnează 
              SECRETAR 

     Ciprian Dobre      
         Aurelian-Paul Cosma                                                              

              ROMÂNIA        
        JUDEŢUL MUREŞ        

     CONSILIUL JUDEŢEAN       
     DIRECŢIA ECONOMICĂ 
       Nr.3647/21.II.2013 
 

 EXPUNERE DE MOTIVE    
la proiectul de hotărâre privind utilizarea excedentului 

reportat din anul precedent 

 
 Potrivit OMFP nr.1720/17.12.2012 de aprobarea 
Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului 
bugetar al anului 2012 şi ţinând seama de prevederile 
articolului nr.58, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, excedentul anual al bugetului rezultat la 

încheierea exerciţiului bugetar pe cele două secţiuni, 
după efectuarea regularizărilor în limita sumelor 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi după 
achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul 
financiar următor şi se poate utiliza în baza hotărârii 
Consiliului Judeţean ca sursă de finanţare a cheltuielilor 
secţiunii de dezvoltare şi pentru acoperirea temporară a 

golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile 
şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în 
anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma 
finanţării secţiunii de dezvoltare. 
 Conform situaţiilor financiare încheiate la data de 31 
dec.2012, excedentul anului precedent este în sumă de 
51.794.256,65 lei, din care propunem utilizarea sumei de 

50.000.000 lei pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare 
şi a sumei de 1.794.256,65 lei pentru acoperirea 
temporară a golurilor de casă provenite din decalajele 
între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi 
dezvoltare în anul curent. 
 Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea 
proiectului de hotărâre alăturat.   
 
 PREŞEDINTE,                    DIRECTOR, 
 Ciprian Dobre                    Bartha Iosif  

_________________________________________________________________________________________________
 

         ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

HOTĂRÂREA NR.38 
din 4 martie 2013 

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

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

 
 Consiliul Judeţean Mureş, 
 Văzând Expunerea de motive nr.4193/0103.2013 a 
Direcţiei Economice, precum şi avizul comisiei de 
specialitate, 
 În conformitate cu prevederile art.33. alin.(3), lit."b", 
alin.(4) lit."f" şi "g" din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
a Deciziei nr.91/26.02.2013 a directorului executiv al 
Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Mureş, 
 În temeiul dispoziţiilor art.97, alin.(1) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
hotărăşte: 

 
 Art.1.(1) Se aprobă repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale a sumei de 31.638 mii lei pentru 
achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor 
de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a 
vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de 
dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care 
necesită cofinanţare locală, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (2) Autorităţile deliberative şi executive ale 
administraţiei publice locale constituite la nivelul 
unităţilor administrativ-teritoriale, cărora le-au fost 
repartizate sume potrivit alin.(1), au obligaţia alocării şi 
utilizării acestora conform destinaţiilor prevăzute de lege 
şi cu respectarea metodologiilor legal aprobate. 
 Art.2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 
răspund consiliile locale prezentate în anexă, Direcţia 
Economică din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Mureş. 
 
  PREŞEDINTE       Contrasemnează 
                          SECRETAR 
     Ciprian Dobre         Aurelian-Paul Cosma 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/hot020_2012.htm#exp#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa_hot038_2013.xls


 

 

  ROMÂNIA 
       JUDEŢUL MUREŞ   Direcţia Economică 

  CONSILIUL JUDEŢEAN  Nr.4193/01.03.2013 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind repartizarea sumelor pe 

unităţi administrativ-teritoriale, pentru anul 2013, conform 
prevederilor art.33, alin.(3), lit."b" din Legea nr.273/2006 

privind finanţele publice locale 
   
 Potrivit prevederilor art.33, alin.(3), lit."b", alin.(4) 
lit."f" şi "g" din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, din sumele 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru 
echilibrarea bugetelor locale, aprobate anual prin legea 

bugetului de stat şi din cota de 18,5 % prevăzută la art.32 
alin (1), lit. "c" din aceeaşi lege, o cotă de 27% se alocă 
bugetului propriu al judeţului iar diferenţa se repartizează 
pentru bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi 
municipiilor, astfel: 
- 80% din sumă se repartizează în două etape, prin 
decizie a directorului direcţiei generale a finanţelor publice 

judeţene, în funcţie de următoarele criterii: populaţie, 
suprafaţa din intravilanul unităţii administrativ-teritoriale şi 
capacitatea financiară a unităţii administrativ-teritoriale; 
- 20% din sumă se repartizează prin hotărâre a 
consiliului judeţean, pentru achitarea arieratelor provenite 
din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în 
ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru 

susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru 
susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită 
cofinanţare locală. 
 Sumele stabilite pe fiecare unitate administrativ-
teritorială în parte în urma derulării celor două etape de 
echilibrare au fost diminuate cu gradul de necolectare, prin 
înmulţirea cu coeficientul subunitar, calculat ca raport între 
suma impozitelor şi taxelor locale, chiriilor şi redevenţelor 
încasate în anul financiar anterior încheiat şi suma 
impozitelor şi taxelor locale, chiriilor şi redevenţelor de 
încasat în anul financiar anterior încheiat. Sumele reţinute, 
vor fi repartizate de asemenea prin hotărâre a consiliului 
judeţean pentru achitarea arieratelor provenite din neplata 
cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital şi pentru 

susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a 
proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare 

locală. 
 Ţinând cont de prevederile art.33, alin.(5) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean 
Mureş a solicitat unităţilor administrativ-teritoriale de pe 
raza judeţului Mureş, prin adresele nr.18001/2012, 
21735/2012 şi 3973/2013, date cu privire la programele 

de dezvoltare locală şi  proiectele de infrastructură care 
necesită cofinanţare locală pe anul 2013, respectiv 
situaţia obligaţiilor de plată reprezentând arierate 
înregistrate la data de 25.02.2013 în contabilitatea 
unităţilor administrativ-teritoriale, a instituţiilor publice 
finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a 
spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei 

publice locale, faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi 
lucrări. Datele comunicate Consiliului Judeţean Mureş s-
au centralizat, documentele rezultate stând la baza 
repartizării sumelor prin prezenta hotărâre. 
 Prin adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice 
Mureş nr.187/25.02.2013 Consiliul Judeţean Mureş a fost 
înştiinţat cu privire la sumele care urmează a fi 

repartizate pe unităţi administrativ-teritoriale în 
conformitate cu prevederile art.33, alin.(3), lit."b" din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 Având în vedere cele prezentate mai sus, se 
repartizează, prin hotărârea Consiliului Judeţean Mureş, 
către bugetele comunelor, oraşelor şi municipiilor suma 

de 31.638 mii lei, din care:  
 11.544 mii lei, sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi 
 20.094 mii lei, sume aferente cotei de 18,5 % din 
impozitul pe venit.  
 Pe baza celor expuse, propunem aprobarea 
proiectului de hotărâre privind repartizarea sumelor pe 
unităţi administrativ-teritoriale, pentru anul 2013, 
conform prevederilor art.33, alin.(3), lit."b" din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale. 
                                                   
 PREŞEDINTE      DIRECTOR 
  Ciprian Dobre        Bartha Iosif 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

         ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

HOTĂRÂREA NR.42 
din 28 martie 2013 

privind aprobarea rezultatului inventarierii 
patrimoniului Consiliului Judeţean Mureş pe anul 

2012 
 

 Consiliul Judeţean Mureş, 
 Având în vedere expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre privind rezultatul inventarierii elementelor de 
activ şi pasiv ale Consiliului Judeţean Mureş în anul 2012, 
nr.5080/18.03.2013 a Direcţiei Economice, precum şi 
avizul comisiilor de specialitate,  
 Ţinând seama de prevederile Legii contabilităţii 
nr.82/1991 şi ale Normelor privind organizarea şi 
efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv, 
aprobate prin Ordinul Ministrului de Finanţe nr. 

2861/2009 privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii, 
 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 rezultatul inventarierii patrimoniului 
judeţului Mureş aflat în administrarea Consiliului 
Judeţean Mureş,  pe  anul 2012, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 
răspunde Direcţia  Economică.  
 
 
    PREŞEDINTE                       Contrasemnează 
              SECRETAR 
  Ciprian Dobre                                                             
           Aurelian - Paul Cosma 
                                                        

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa_hot042_2013.doc


 

 

            ROMÂNIA 
       JUDEŢUL MUREŞ    Direcţia Economică   

   CONSILIUL JUDEŢEAN    Nr.5080/18.03.2013 
         
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea  rezultatul 

inventarierii patrimoniului Consiliului Judeţean Mureş pe 
anul 2012 

 
 Potrivit Legii contabilităţii nr.82/1991, şi a Normelor 
privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor 
de activ si pasiv,  aprobate prin Ordinul Ministerului de 
Finanţe nr.2861/2009 privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii, au obligaţia să efectueze inventarierea 

generală a patrimoniului, cel puţin odată pe an.  
 Conform acestor prevederi, la nivelul Consiliului 
Judeţean Mureş s-au constituit două comisii de 
inventariere şi o comisie de inventariere centrală, prin 
Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean nr.249/06 
noiembrie 2012, care a centralizat listele de inventariere, 
conform proceselor verbale încheiate de către comisii.  

 Cu ocazia inventarierii s-au constatat mijloace fixe, 
obiecte de inventar degradate, descompletate, depreciate, 
uzate, nefolosibile în valoare totală de 157.069,72 lei, din 
care mijloace fixe în valoare de 51.465,46 lei, obiecte de 
inventar în valoare de 28.001,73 lei, imobilizări 

necorporale 77.602,53 lei, şi materiale consumabile în 
valoare de 1.739,70 lei conform proceselor verbale 

întocmite de comisiile 1 si 2. 
 Mijloacele fixe şi obiectele de inventar degradate 
propunem să fie analizate de o comisie de specialitate 
privind îndeplinirea condiţiilor de casare-declasare, 
potrivit prevederilor Legii nr.15/1994 republicată, privind 
amortizarea capitalului imobilizat in active corporale şi 
necorporale precum şi a normelor aprobate prin H.G 

909/1997 şi modificate prin H.G 568/2000, în 
conformitate cu prevederile H.G 841/1995 privind 
procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a 
bunurilor aparţinând instituţiilor publice, modificată şi 
completată prin H.G nr.966/1998, H.G. nr.2139/2004 
pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi 
duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe 

modificate prin H.G 1496/2008 precum şi în conformitate 
cu Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii. 
 Anexăm în copie procesul verbal al comisiei centrale 
înregistrat sub  nr.23611/2012 

 Având în vedere cele arătate mai sus, propunem 
aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.   
   
     PREŞEDINTE 
     Ciprian Dobre  

_________________________________________________________________________________________________ 
 

         ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA NR.43 
din 28 martie 2013 

privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean 
Mureş pentru anul 2013 

 
 Consiliul Judeţean Mureş, 
 Văzând Raportul nr.5577/25.03.2013 la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean 
Mureş pentru anul 2013, precum şi avizul comisiilor de 
specialitate, 
 Potrivit prevederilor Legii nr.5/2013 privind aprobarea 
bugetului de stat pe anul 2013, 
 În conformitate cu articolele nr.14 şi 58 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
 În temeiul art.91 alin.(3) lit. (a) şi a art.97 alin.(1) din 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

hotărăşte: 
 Art.1. Se aprobă bugetul Consiliului Judeţean Mureş pe 
anul 2013, la venituri în sumă de 418.826.000 lei şi la 
cheltuieli în sumă de 469.826.000 lei, pe secţiune de 
funcţionare şi secţiune de dezvoltare, conform anexei nr.1.
   
 Art.2. Se aprobă bugetul Consiliului Judeţean Mureş pe 
anul 2013, secţiunea de funcţionare, conform anexei 
nr.1/1. 
 Art.3. Se aprobă bugetul Consiliului Judeţean Mureş pe 
anul 2013, secţiunea de dezvoltare, conform anexei 
nr.1/2. 
 Art.4. Se aprobă finanţarea deficitului secţiunii de 

dezvoltare în sumă de 51.000.000 lei din excedentul 
anilor precedenţi.    
 Art.5. Se aprobă utilizarea temporară din excedentul 
anilor precedenţi a sumei de 702.000 lei în cazul 
înregistrării unor goluri de casă provenite din decalaje 
între veniturile şi cheltuielile anului curent, precum şi 
pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit 
bugetar rezultat la finele exerciţiului bugetar 2013.  
 Art.6. Se aprobă bugetul propriu al Consiliului 
Judeţean Mureş şi al instituţiilor finanţate integral sau 
parţial din bugetul Consiliului Judeţean Mureş, cu 
detalierea cheltuielilor pe articole şi alineate, conform 
anexelor nr.2, de la 2/1 până la 2/105. 
 Art.7. Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale 
instituţiilor şi serviciilor publice finanţate parţial din 
venituri proprii, conform anexelor nr.3, de la 3/1 până la 
3/13. 
 Art.8. Se aprobă bugetul unităţilor sanitare publice 
cu paturi din subordinea Consiliului Judeţean Mureş, 
conform anexelor nr.4/1 şi 4/2. 
 Art.9. Se aprobă nivelul transferurilor, alocaţiilor 
bugetare şi veniturilor proprii pentru instituţiile și 
serviciile publice subordonate Consiliului Judeţean Mureş 
pe anul 2013, conform anexei nr.5. 
 Art.10. Se stabileşte numărul maxim de posturi 
pentru aparatul propriu al Consiliului Judeţean Mureş, 
serviciile publice şi instituţiile finanţate din bugetul 
Consiliului Judeţean Mureş, conform anexei nr.6. 
 Art.11. Se aprobă programul de investiţii pe anul 
2013 pentru Consiliul Judeţean Mureş, instituţiile şi 
serviciile publice subordonate, conform anexei nr.7. 
 Art.12. Se aprobă programul de reparaţii pe anul 
2013 pentru Consiliul Judeţean Mureş, instituţiile şi 
serviciile publice subordonate, conform anexei nr.8. 
 Art.13. Se aprobă programul lucrărilor şi serviciilor 
de întreţinere şi reparaţii la drumurile publice judeţene 
pe anul 2013, conform anexei nr.9. 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/raport_hot043_2013.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa1_hot043_2013.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa1_hot043_2013.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa1_hot043_2013.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa1_hot043_2013.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa1_hot043_2013.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa1_hot043_2013.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa2_hot043_2013.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa3_hot043_2013.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa3_hot043_2013.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa4_hot043_2013.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa5_hot043_2013.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa6_hot043_2013.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa7_hot043_2013.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa8_hot043_2013.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa9_hot043_2013.xls


 

 

 Art.14.  Se aprobă bugetul programelor multianuale 
pentru anul 2013, conform anexei nr.10. 

 Art.15. Anexele de la nr.1 la nr.10 fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 Art.16. Direcţiile, serviciile şi compartimentele din 
aparatul executiv al instituţiilor subordonate Consiliului 

Judeţean Mureş se însărcinează cu ducerea la 
îndeplinire, în condiţiile legii, a prezentei hotărâri. 

 
 PREŞEDINTE     Contrasemnează  
               SECRETAR 
Ciprian Dobre                    Aurelian-Paul Cosma

_________________________________________________________________________________________________ 
 

         ROMÂNIA 

    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

HOTĂRÂREA NR.44 
din 28 martie 2013 

 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 

al  R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, pe 
anul 2013 

 
 
 Consiliul Judeţean Mureş, 
 Văzând Expunerea de motive a Direcţiei Economice 
nr.5870/28.03.2013 la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. 
„Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, pe anul 2013, 
precum şi avizul comisiilor de specialitate, 
 Având în vedere prevederile art.53 alin.(1) lit.”b” din 
Legea nr.5/2013, Legea bugetului de stat pe anul 2013, 
 Ţinând seama de Ordinul MFP nr.214/2013 privind 
aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi 

cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, 
precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, 
 În temeiul dispoziţiilor articolului 97, alin.(1) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

hotărăşte: 
 

 Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A. 
„Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş pe anul 2013, 
conform  anexelor de la nr.1 până la nr.9, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei 
Economice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi R.A. 
„Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, care răspund de 
aducerea sa la îndeplinire, în condiţiile legii. 
            
 
 PREŞEDINTE     Contrasemnează  
                  SECRETAR 
Ciprian Dobre                    Aurelian-Paul Cosma  
                                               
                      

              ROMÂNIA     Direcţia Economică  
        JUDEŢUL MUREŞ    Nr. 5870/28.03.2013 

     CONSILIUL JUDEŢEAN       
 

 EXPUNERE DE MOTIVE    
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania” 

Tîrgu Mureş, pe anul 2013 
 

 În vederea aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli 
al regiei pentru anul 2013, prin adresa nr.3232 din 
15.02.2013 conducerea Aeroportului a înaintat 
Consiliului Judeţean Mureş proiectul BVC 2013, aprobat 
în Consiliul de Administraţie al regiei prin Hotărârea 
nr.7/2013. 
  Proiectul de buget prezentat spre aprobare este în 

concordanţă cu prevederile Ordinului M.F.P. nr.214/2013 
privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de 
venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori 
economici  şi cuprinde 9 anexe. 
 Notele de fundamentare care au stat la baza 
proiectului BVC sunt conforme cu art. nr.4 şi nr.5 ale 
HCJ nr.107/2011 privind încredinţarea serviciului de 

interes economic general RA Aeroport Transilvania Tîrgu 
Mureş, reflectă în mod distinct în cuprinsul acestuia 
veniturile şi cheltuielile aferente serviciului de interes economic 
general de cele aferente activităţilor economice ce nu au 
legătură ce serviciul încredinţat prin hotărâre. 
  Costurile care au fost luate în calcul la stabilirea 
nivelului compensaţiei cuprind toate cheltuielile fixe şi 
variabile, curente şi de capital,efectuate pentru 
asigurarea activităţilor serviciului de interes economic 
general,precum şi cota parte ce revine acestor activităţi 
din cheltuielile comune ale regiei. 
 Ţinând seama de cele mai sus prezentate propunem 
alocarea următoarelor sume: 5.996.000 lei compensaţii 
pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiilor de Serviciu de 
Interes Economic General şi 2.188.000 lei pentru 
reparaţii la obiective din domeniul public al judeţului 
respectiv 957.000 lei necesari pentru acoperirea 
cheltuielilor de capital. 
 Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea 
proiectului de hotărâre alăturat.  
 
                 PREŞEDINTE                    DIRECTOR 
                 Ciprian Dobre                    Bartha Iosif

_________________________________________________________________________________________________ 
        

         ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA NR.45 
din 28 martie 2013 

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

 
 Consiliul Judeţean Mureş, 
 Văzând expunerea de motive nr.5378/21.03.2013 a 
Direcţiei Economice la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 
pentru S.C."Parc Industrial Mureş" S.A, adresa 
nr.5290/20.03.2013 a S.C."Parc Industrial Mureş" S.A, 
precum şi avizul comisiilor de specialitate, 
 În conformitate cu prevederile art.5. lit."a" din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.79/2008 privind 
măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori 
economici, cu modificările şi completările ulterioare, 
 Luând în considerare prevederile Legii nr.329/2009 
privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, 
raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului 
de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa10_hot043_2013.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/hot020_2012.htm#exp#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa_1la9_hot044_2013.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot052_2011.htm#exp


 

 

Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările 
şi completările ulterioare, precum şi a Ordinului Ministrului 

Finanţelor Publice nr.214/2013 privind aprobarea 
formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli 
întocmit de către unii operatori economici, precum şi a 
anexelor de fundamentare a acestuia, 
 În temeiul dispoziţiilor art.91 alin(2) lit."d" şi ale art.97 
alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
hotărăşte: 

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

 Art.2. Se mandatează d-na Maria Şerban, în calitate de 
reprezentant al Consiliului Judeţean Mureş în Adunarea 
Generală a Acţionarilor la S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A, 
să voteze în Adunarea Generală a Acţionarilor bugetul de 
venituri şi cheltuieli aprobat conform articolului 1. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică S.C."Parc 
Industrial Mureş" S.A, Direcţiei Economice din cadrul 

Consiliului Judeţean Mureş şi dnei Şerban Maria, care 
răspund de aducerea sa la îndeplinire. 
 
  PREŞEDINTE       Contrasemnează 
                            SECRETAR  
      Ciprian Dobre            Aurelian-Paul Cosma 
 

 
             ROMÂNIA      Direcţia Economică 
       JUDEŢUL MUREŞ     Nr. 5378/21.03.2013 
  CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru S.C. "Parc 

Industrial Mureş" S.A 

 
 Consiliul Judeţean Mureş este acţionar majoritar la SC 

Parc Industrial Mureş SA, societate înfiinţată în anul 
2003 cu scopul administrării Parcului Industrial Mureş, 
obiectiv finanţat în cadrul Programului PHARE 2001 
Facilitatea Suplimentară pentru Investiţii, fiind asociat cu 
următoarele consilii locale: Ungheni, Sânpaul, Iernut şi 
Luduş. 
 În conformitate cu prevederile articolului 5 din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.79/2008 privind 
măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori 
economici, cu modificările şi completările ulterioare, 
Conducătorii ministerelor, Autorităţii pentru Valorificarea 
Activelor Statului, organelor administraţiei publice 
centrale sau ale administraţiei publice locale, după caz, 
precum şi ai altor instituţii publice care au în subordine, 

autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori 
economici au obligaţia să aprobe sau să supună 
aprobării, după caz, bugetele de venituri şi cheltuieli, 
potrivit prevederilor legale în vigoare. 
 De asemenea art.28 şi art.29 din Legea nr.329/2009 
privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, 
raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului 

de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia 
Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, stabilesc 
măsuri în sarcina operatorilor economici şi a  organelor 
administraţiei publice locale, în vederea aprobării 
bugetelor de venituri şi cheltuieli.  
Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al SC Parc 
Industrial Mureş SA respectă forma şi structura aprobată 

de OMFP nr.214/2013, cu precizarea că anexele de 
fundamentare nr.6-9 nu se completează având în vedere 
obiectivul de activitate precum şi faptul că societatea nu 
are arierate şi nici împrumuturi. 
 Faţă de cele expuse mai sus, propunem spre 
aprobare prezentul proiect de hotărâre.  
 
  PREŞEDINTE    DIRECTOR  
  Ciprian Dobre    Bartha Iosif 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

         ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

HOTĂRÂREA NR.59 
din 11 aprilie 2013 

privind stabilirea unor măsuri pentru derularea 
procedurii pentru acordarea de finanţări 

nerambursabile din bugetul  public al judeţului 
Mureş, pentru anul 2013, în domeniile: cultură, 

culte, sport şi asistenţă socială 
 
 

 Consiliul Judeţean Mureş, 
 Analizând expunerea de motive a Serviciului Resurse 
Umane nr.6483 din 8 aprilie 2013, la proiectul de hotărâre 
privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii 
pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul  
public al judeţului Mureş, pentru anul 2013, în domeniile: 
cultură, culte, sport şi asistenţă socială, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate,  
 În conformitate cu prevederile Legii Nr.350/2005 
privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi non-profit de interes 
general, modificată şi completată prin Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr.84/2008, precum şi dispoziţiile 
legale specifice fiecărui domeniu, respectiv: 
 Ordonanţa Guvernului Nr.51/1998 privind 

îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, 
proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată prin Legea 
Nr.245/2001, modificată şi completată prin Ordonanţa 
Guvernului Nr.2/2008, aprobată prin Legea Nr.199/2008;  
 Ordonanţa Guvernului Nr.82/2001 privind stabilirea 

unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România 
aprobată prin Legea Nr.125/2002 aşa cum a fost 
modificată prin Legea nr.128/2009 şi respectiv Hotărârea 
Guvernului nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului 
Nr.82/2001 aprobată prin Legea Nr.125/2002 şi 
modificată prin Hotărârea Guvernului Nr.313/2006 şi 
Hotărârea Guvernului nr.1265/2010;  
 Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport 

Nr.130/2006, privind finanţarea nerambursabilă din 
fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive şi ale 
asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale 
municipiului Bucureşti modificat prin Ordinul 
Nr.236/2006;  
 Legea Nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii 

asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, 
care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă 
socială şi respectiv Hotărârea Guvernului nr.1153/2001 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa1la5_hot045_2013.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2005/hot24_2005.htm#exp#exp


 

 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii Nr.34/1998, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului 
Judeţean Mureş nr.43 din 28 martie 2013 privind 
aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru 
anul 2013,  
 În temeiul prevederilor art. 97, alin.(1) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 
 

hotărăşte: 
 
 Art.1. Se aprobă programul anual pentru acordarea 
finanţărilor nerambursabile din bugetul public al judeţului 
Mureş, pentru anul 2013, în domeniile: cultură, culte, sport 

şi asistenţă socială, conform anexei 1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. (1) Se aprobă componenţa comisiilor de 
evaluare şi selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor 
depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare 
nerambursabilă din bugetul public al judeţului Mureş în 
domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială, 

conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

     (2) În aplicarea prevederilor art.12, alin.(5) din 
Ordonanţa Guvernului nr.2 /2008 privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1998 privind 
îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi 
proiectelor culturale, componenţa nominală a comisiilor va 

fi adusă la cunoştinţă publică numai după încheierea 
sesiunii de selecţie. 
 Art.3. Regulamentele de organizare şi funcţionare ale 
comisiilor de evaluare a proiectelor şi documentaţiile 
pentru elaborarea proiectelor depuse în vederea atribuirii 
contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul 
public al judeţului Mureş, pentru anul 2013, în domeniile: 
cultură, culte, sport şi asistenţă socială, se vor aproba prin 
dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş. 
 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor 
nominalizate la art.2, care răspund de ducerea ei la 
îndeplinire. 

 
       

     PREŞEDINTE        Contrasemnează 
                            SECRETAR 
        Ciprian Dobre 
                      Aurelian-Paul Cosma 
 
 
 
         ROMÂNIA  
     JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr.6483 din 8 aprilie 2013 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri 
pentru derularea procedurii pentru acordarea de 

finanţări nerambursabile din bugetul  public al judeţului 
Mureş, pentru anul 2013, în domeniile: cultură, culte, 

sport şi asistenţă socială 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 
nr.43/28.03.2013 au fost aprobate fondurile destinate 
contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul 

public al judeţului Mureş, pentru anul 2013, în 
domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială. 

 Legea Nr.350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activităţi non-profit de interes general, modificată şi 
completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.84/2008, reglementează cadrul general de derulare 
pentru procedura de acordare a acestor finanţări 
nerambursabile. Acest cadru normativ se completează cu 

legislaţia specifică fiecărui domeniu, după cum urmează: 
 Ordonanţa Guvernului Nr.51/1998 privind 
îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, 
proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată prin 
Legea Nr.245/2001, modificată şi completată prin 
Ordonanţa Guvernului Nr.2/2008, aprobată prin 
Legea Nr.199/2008;  

 Ordonanţa Guvernului Nr.82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 
unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România aprobată prin Legea 
Nr.125/2002 aşa cum a fost modificată prin Legea 
nr.128/2009 şi respectiv Hotărârea Guvernului 
nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea Ordonanţei 
Guvernului nr.82/2001 aprobată prin Legea 
Nr.125/2002, modificată prin Hotărârea Guvernului 
Nr.313/2006 şi Hotărârea Guvernului 1265/2010;  
 Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru 
Sport nr.130/2006, privind finanţarea 
nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor 

cluburilor sportive şi ale asociaţiilor pe ramură de 
sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti modificat 
prin Ordinul Nr.236/2006;  
 Legea Nr.34/1998 privind acordarea unor 
subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 
personalitate juridică, care înfiinţează şi 
administrează unităţi de asistenţă socială şi respectiv 
Hotărârea Guvernului nr.1153/2001 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii Nr.34/1998, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 În conformitate cu prevederile art.5 din Legea 
nr.350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, 
atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se 
face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, 
procedură care permite atribuirea unui contract de 
finanţare nerambursabilă din fonduri publice, prin 
selectarea acestora de către o comisie, cu respectarea 
principiilor stabilite de art.4 din actul normativ mai sus 
enunţat. 
 Procedura de selecţie de proiecte cuprinde 
următoarele etape: 

 publicarea programului anual pentru acordarea 
finanţărilor nerambursabile; publicarea anunţului 
de participare; înscrierea candidaţilor; 
 transmiterea documentaţiei; 
 prezentarea propunerilor de proiecte;  
 verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii 
criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi 
financiară; 
 evaluarea propunerilor de proiecte; 
 comunicarea rezultatelor; 
 încheierea contractului sau contractelor de 
finanţare nerambursabilă; 
 publicarea anunţului de atribuire a contractului 
sau contractelor de finanţare nerambursabilă. 



 

 

 În aplicarea prevederilor art.15 din Legea Nr.350/2005 
autorităţile finanţatoare stabilesc un program anual propriu 

pentru acordarea de finanţări nerambursabile, care se 
publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a. 
Prima etapă a procedurii, programul anual, poate cuprinde 
una sau mai multe sesiuni de selecţie a proiectelor. 
Publicarea în Monitorul Oficial al României a programului 
anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile nu 
creează autorităţii finanţatoare obligaţia de a efectua 

respectiva procedură de selecţie.  
 Pentru verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a 
îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi 
financiară/evaluarea propunerilor de proiecte, se 
constituite comisii pe domenii formate din funcţionari 
publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Mureş. În ceea ce priveşte programele, 

proiectele şi acţiunile culturale, constituirea acestor comisii 
se face cu respectarea prevederilor art.12 din Ordonanţa 
Guvernului nr.51/1998, sunt nominalizaţi 2 specialişti cu o 
experienţă de minimum 3 ani de practică în acest 
domeniu.  
 Faţă de comisiile aprobate în anul 2013 prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr.19/13.02.2012, în acest 

interval de timp au intervenit unele modificări – 
încetarea/suspendarea raportului de serviciu al unor 

funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Mureş,etc. fapt pentru care se 
impune revizuirea componenţei nominale a acestor 
comisii. De menţionat faptul că, în conformitate cu 
prevederile art.12, alin.(5) din Ordonanţa Guvernului 
Nr.51/1998, aprobată prin Legea Nr.245/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare, componenţa 

nominală a comisiei va fi adusă la cunoştinţă publică 
numai după încheierea sesiunii de selecţie. 
 Având în vedere cele de mai sus, se supune spre 
aprobare proiectul de hotărâre privind stabilirea unor 
măsuri pentru derularea procedurii pentru acordarea 
de finanţări nerambursabile din bugetul  public al 
judeţului Mureş, pentru anul 2013, în domeniile: 

cultură, culte, sport şi asistenţă socială. 
 

PREŞEDINTE, 
 

Ciprian Dobre 

________________________________________________________________________________________ 
        

         ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

 
 

 
HOTĂRÂREA NR.63 
din 25 aprilie 2013 

pentru aprobarea Raportului privind execuţia 
bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe 

trimestrul I 2013 
 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând expunerea de motive nr.7168/18.04.2013 la 

proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Raportului 
privind execuţia bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe 
trimestrul I 2013, 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 pe trimestrul I 
2013, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
          PREŞEDINTE        Contrasemnează 

SECRETAR 
          Ciprian Dobre      Aurelian-Paul Cosma 
 
                  

 
ROMÂNIA     
JUDEŢUL MUREŞ         PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia Economică                 Ciprian Dobre 
Nr.7168/18.04.2013  

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Raportului 
privind execuţia bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe 

trimestrul I 2013 
 

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 2013, 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 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/raport_hot063_2013.doc
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa_hot063_2013.xls


 

 

         ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA NR.66  
 din 25 aprilie 2013 

privind aprobarea Programului acţiunilor 
economico – sociale din coordonarea Consiliului 

Judeţean Mureş pe anul 2013  
 

 Consiliul Judeţean Mureş, 
 Văzând expunerea de motive nr.7213/18.04.2013 a 
Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte din 
cadrul Consiliului Judeţean Mureş, precum şi avizele 
comisiilor de specialitate,  
 În temeiul prevederilor art.91, alin.1, litera „b” şi alin.3, 
litera „d”, precum şi a art.97 din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

hotărăşte: 
 
 Art.1. Se aprobă  Programul acţiunilor economico – 
sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 
2013, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art.2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 
răspund direcţiile de specialitate din aparatul propriu şi 
instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Mureş. 
 
 
   PREŞEDINTE     Contrasemnează 
            SECRETAR 
          Ciprian Dobre 
              Aurelian-Paul Cosma 
 
 
           ROMÂNIA                                                                                                
     JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                
Direcţia Dezvoltare Regională, 
 Implementare Proiecte 
 Nr.7213 din 18 .04.2013 
         

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea Programului acţiunilor economico-sociale 
din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2013 

  
 În conformitate cu prevederile Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, autorităţile publice au sarcina de a 
adopta strategii, prognoze şi programe de dezvoltare 
economico-socială a judeţului. Acestea sunt importante 
atât pentru dezvoltarea economico-socială armonioasă a 
judeţului, cât şi pentru accesarea fondurilor puse la 
dispoziţie de Uniunea Europeană şi utilizarea lor în mod 
eficient. 

 În acest sens a fost elaborat Programul acţiunilor 
economico-sociale din coordonarea Consiliului Judeţean 

Mureş pe anul 2013, document programatic pe termen 
scurt care are la bază Programul de Dezvoltare a 
Judeţului Mureş 2007 – 2013 şi bugetul Consiliului 
Judeţean Mureş aprobat prin Hotărârea 43 din 
28.03.2013. 
  Pentru anul 2013, ca în fiecare an, direcţiile de 
specialitate ale Consiliului judeţean şi instituţiile 

subordonate acestuia, propun programe proprii de 
acţiune, structurate după cum urmează: 
1. Programul de investiţii şi reparaţii al Consiliului 
Judeţean Mureş şi al instituţiilor subordonate  
2. Programul privind alimentarea cu apă, canalizarea şi 
epurarea apelor uzate la sate, judeţul Mureş 
3. Programul privind reabilitarea, modernizarea şi/sau 

asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes 
local 
4. Programul lucrărilor de drumuri din fonduri bugetare 
5. Programul de informatizare a administraţiei publice 
locale 
6. Programul colaborărilor externe 
7. Programul şi graficul de desfăşurare a cursurilor de 

pregătire şi perfecţionare profesională 
8. Programul privind dezvoltarea turismului în judeţul 
Mureş 
9. Programul acţiunilor biroului de informare europeană  
10. Programul de comunicare publică al Consiliului 
Judeţean Mureş  
11. Programul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş 
12. Programul acţiunilor culturale ale instituţiilor de 
cultură subordonate Consiliului judeţean. 
 Acţiunile propuse a fi derulate în anul 2013 de către 
direcţiile şi instituţiile subordonate Consiliului judeţean 
sunt în concordanţă cu priorităţile stabilite în cadrul 
Programului de Dezvoltare a Judeţului Mureş 2007 – 
2013. 
 Activităţile propuse sunt acoperite financiar prin 
bugetul Consiliului judeţean pe anul 2013, alocări în 
baza Programelor guvernamentale (ex. alimentări cu 
apă, pietruirea drumurilor comunale), fonduri externe 
nerambursabile. 
  Programul acţiunilor economico-sociale din 
coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2013, se 
doreşte a fi unul pragmatic care urmează să fie 
monitorizat şi evaluat pe parcursul derulării lui şi 
reprezintă o inventariere a acţiunilor care vor fi 
întreprinse pentru dezvoltarea economico-socială a 
judeţului Mureş în anul 2013. Desigur, în măsura în care 
se consideră necesar, el poate fi completat cu noi 
propuneri. 
 
  PREŞEDINTE      Director executiv 
 Ciprian Dobre                        Băţaga Valer

_________________________________________________________________________________________________ 
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa_hot066_2013.doc
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