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HOTĂRÂREA NR.75
din 30 mai 2013
pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului
Judeţean Mureş nr.42/2001 privind însuşirea
inventarului domeniului public al judeţului Mureş,
cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.9074/2013 prezentată
de Direcţia Economică, precum şi avizele comisiilor de
specialitate,
Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind
bunurile proprietate publică cu modificările şi completările
ulterioare, a Hotărârii Consiliului Local Vînători nr.12/2013
privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public
al comunei Vînători şi din administrarea Consiliului Local
Vînători în domeniul public al judeţului Mureş şi în
administrarea Consiliului Judeţean Mureş, precum şi
Protocolul de predare preluare nr.1520/8209/09.05.2013
încheiat între Primăria Vînători şi Consiliul Judeţean Mureş,
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1) lit. c), şi art.97,
alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
hotărăşte :
Art.1. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş
nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public
al judeţului Mureş, cu modificările şi completările
ulterioare, se completează după cum urmează:
a) secţiunea I "Bunuri Imobile", se completează prin
introducerea unei poziţii noi cu nr.794, reprezentând
"imobil situat în localitatea Archita - clădire şi teren aferent
în suprafaţă de 609 mp", identificat în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Direcţia Amenajare Teritoriu şi Urbanism din
cadrul Consiliului Judeţean Mureş răspunde de întocmirea
documentaţiei de intabulare a imobilului menţionat la
art.1.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei
Economice şi Direcţiei Amenajare Teritoriu şi Urbanism din
cadrul Consiliului Judeţean Mureş care răspund de
aducerea sa la îndeplinire.

PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian-Paul Cosma

Direcţia Economică
Nr.9074/ 22.05.2013

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru completarea Anexei la H.C.J. nr.42/2001 privind
însuşirea inventarului domeniului public al judeţului
Mureş, cu modificări şi completări ulterioare

Prin Hotărârea nr.58/2013, Consiliul Judeţean
Mureş a aprobat solicitarea adresată Consiliului Local
Vînători privind trecerea unui imobil, situat în localitatea
Archita - clădire şi teren aferent în suprafaţă de 609 mp,
înscris în CF nr.50536 Vînători, nr. top 22 şi 23, din
domeniul public al comunei Vînători şi din administrarea
Consiliului Local Vînători în domeniul public al judeţului
Mureş şi în administrarea Consiliului Judeţean Mureş.
Acest imobil urmând a fi amenajat pentru înfiinţarea
unui centru de sănătate multifuncţional, ca unitate
sanitară fără personalitate juridică în structura Spitalului
Clinic Judeţean Mureş, în vederea asigurării furnizării de
servicii medicale atât pentru comunitatea locală cât şi
pentru colectivităţile limitrofe.
Ţinând cont de prevederile Legii nr.213/1998 privind
bunurile proprietate publică, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.1 din
Ordonanţa Guvernului nr.70/2002, potrivit cărora
terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea
unităţile sanitare publice de interes judeţean, fac parte
din domeniul public judeţean şi având în vedere
necesitatea asigurării unor servicii medicale adaptate
nevoilor
comunităţii
locale,
prin
Hotărârea
nr.12/18.04.2013, Consiliul Local Vînători a aprobat
transmiterea imobilului mai sus menţionat în domeniul
public al judeţului Mureş şi în administrarea Consiliului
Judeţean Mureş.
Între Primăria Vînători şi Consiliul Judeţean Mureş s-a
încheiat protocolul de predare preluare a imobilului –
construcţie şi teren aferent în suprafaţă de 609 mp,
situat în localitatea Archita, comuna Vînători,
nr.1520/8209/09.05.2013.
În aceste condiţii, se impune completarea Anexei la
Hotărârea Consiliului Judeţean nr.42/2001 privind
însuşirea inventarului bunurilor care fac parte din
domeniul public al judeţului Mureş, cu o nouă poziţie,
respectiv poziţia 794.
Având în vedere motivele prezentate mai sus,
supunem spre dezbatere şi aprobare, proiectul de
hotărâre alăturat.

PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV
Bartha Iosif

_________________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.77
din 30 mai 2013
privind aprobarea contului de execuţie a bugetului
de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean
Mureş şi a situaţiilor financiare anuale cu anexe pe
anul 2012
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.9069/22.05.2013
privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de
venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Mureş şi a
situaţiilor financiare anuale cu anexe pe anul 2012,
precum şi avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.57 alin.(4) din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(3) litera „a” şi
art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Se aprobă contul de execuţie a bugetului de
venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Mureş pe anul
2012, potrivit anexei nr.1.
Art.2. Se aprobă contul de execuţie a bugetului
secţiunii de funcţionare pe anul 2012, potrivit anexei nr.2.
Art.3. Se aprobă contul de execuţie a bugetului
secţiunii de dezvoltare pe anul 2012, potrivit anexei nr.3.
Art.4. Se aprobă anexele la situaţiile financiare ale
Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2012, de la nr.4 la
nr.15.
Art.5. Anexele 1-15 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre şi se publică în Monitorul Oficial al Judeţului
Mureş.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Nr.
crt.
0

Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian-Paul Cosma

Denumirea
1
Total venituri, din care:
Veniturile secţiunii de funcţionare
Veniturile secţiunii de dezvoltare

Veniturile secţiunii de funcţionare au fost realizate în
proporţie de 96,10%, în timp ce veniturile secţiunii de
dezvoltare au fost realizate în proporţie de 41,66%. Acest
fapt se datorează decalărilor faţă de perioadele estimate la
semnarea contractelor de execuţie a proiectelor cu
finanţare nerambursabilă, urmare a prelungirii perioadelor
de derulare a licitaţiei.

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Economică
Nr. 9069/22.05.2013

PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de
execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului
Judeţean Mureş şi a situaţiilor financiare anuale cu
anexe pe anul 2012
În conformitate cu prevederile art. 104 alin (4) lit.(b)
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele întocmeşte şi supune spre aprobare
Consiliului Judeţean Contul de încheiere a exerciţiului
bugetar pentru anul 2012. Această dispoziţie este
coroborată cu prevederile art.57 alin.(4) din Legea
finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare care reglementează competenţa
de aprobare a Situaţiilor financiare anuale a conturilor
anuale de execuţie a bugetului în următoarea structură:
La venituri:
- prevederi bugetare iniţiale;
- prevederi bugetare definitive;
- încasări realizate.
La cheltuieli:
- credite bugetare iniţiale;
- credite bugetare definitive;
- plăţi efectuate.
Contul de execuţie la data de 31 decembrie 2012,
anexat la proiectul de hotărâre, este realizat pe
următoarea structură: buget local şi bugetul instituţiilor
finanţate parţial sau integral din venituri proprii.
Bugetul propriu al judeţului Mureş pe anul 2012 a
fost elaborat, aprobat şi executat în concordanţă cu
prevederile Legii finanţelor publice locale, ale Legii
bugetului de stat pe anul 2012 şi ale celorlalte acte
normative care privesc domeniul bugetar.
Execuţia veniturilor bugetului Consiliului Judeţean
Mureş pe secţiuni:

Prevederi
iniţiale
2
371.569.000
197.033.000
174.536.000

- lei Prevederi
Încasări
%
definitive
realizate
col. 4/3
3
4
6
397.397.000 278.656.067
70,12
207.777.000 199.668.106
96,10
189.620.000 78.987.961
41,66

Pe parte de venituri bugetul iniţial a fost aprobat la
un nivel de 371.569.000 lei, din care 197.033.000 lei
venituri ale secţiunii de funcţionare şi 174.536.000 lei
venituri ale secţiunii de dezvoltare. Prevederile definitive
s-au ridicat la 397.397.000 lei, din care 207.777.000 lei
venituri ale secţiunii de funcţionare şi 189.620.000 lei
venituri ale secţiunii de dezvoltare. Execuţia veniturilor
bugetului propriu al judeţului pe surse de provenienţă se
prezintă astfel:
- lei -

Nr.
Denumirea
crt.
1
0
0' Total venituri, din care:
Venituri curente, din care:
I
1a. Venituri fiscale, din care:

Prevederi
iniţiale
2
371.569.000
154.872.000
152.922.000

Cote defalcate din impozitul pe venit
Sume alocate CJM pentru echilibrarea
bugetelor locale
Sume defalcate din TVA
Taxe pentru utilizarea bunurilor,
1b
autorizarea utilizării bunurilor sau pe
desfăşurarea de activităţi
Venituri nefiscale
Venituri din capital
1c
II Subvenţii
III Sume primite de la UE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Denumirea
1
Serviciul Public de Pază al Obiectivelor
de Interes Judeţean
Muzeul Judeţean
Teatrul "Ariel"
Ansamblul Artistic "Mureşul"
Filarmonica de Stat
Centrul de Cultură Tradiţională şi
Educaţie Artistică Mureş
Redacţia Revistei "Vatra"
Redacţia Revistei "Lato"
Căminul pentru Persoane Vârstnice
Ideciu de Jos
Camera Agricolă Judeţeană Mureş

crt.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

47.592.300

46.443.929

97,59

20.249.000
87.748.000

21.599.000
94.247.000

20.621.104
91.821.134

95,47
97,43

Prevederi
iniţiale
2

Prevederi
definitive
3

Încasări
realizate
4

%
col. 4/2
5

- lei -

%
col. 4/3
6

650.000
655.000
210.000
245.000
240.000

591.000
655.000
234.000
295.000
240.000

539.936
339.646
244.735
279.437
241.435

83,07
51,85
116,54
114,06
100,60

91,36
51,85
104,59
94,72
100,60

166.000
30.000
60.000

191.000
30.000
74.000

191.087
28.620
74.665

115,11
95,40
124,44

100,05
95,40
100,90

520.000
115.000

520.000
209.000

505.244
212.596

97,16
184,87

97,16
101,72

În anul 2012 instituţiile finanţate parţial din venituri
proprii au înregistrat un nivel de autofinanţare de 13,65 %
în medie, cu 2,67% mai mic faţă de acelaşi moment al
Nr.

43.725.000

1.200.000
1.200.000
1.091.009
90,92
1.950.000
1.979.700
1.916.368
96,80
0
0
37.030
116.058.000
129.664.000 81.989.257
63,23
100.639.000
101.115.000 34.736.236
34,35
direct reprezintă 0,51% din resursele bugetare, structura
acestora fiind în continuare limitată pentru consiliile
judeţene. Veniturile proprii incluzând şi cota defalcată
din impozitul pe venit au o pondere de 25,15% din
resursele bugetare.
Veniturile proprii realizate de instituţiile finanţate
parţial din venituri proprii din subordinea Consiliului
Judeţean Mureş se prezintă astfel:

Nivelul încasărilor raportate la prevederile bugetare
reprezintă 70,12% urmare a diminuării subvenţiilor
comparativ cu sumele aprobate în bugetul de stat cu
această destinaţie. Cotele şi sumele defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat, sumele defalcate din TVA şi
subvenţiile au fost şi în anul 2012 componente majore ale
structurii bugetului, reprezentând 86,83% din totalul
încasărilor. Impozitele, taxele şi alte venituri încasate
Nr.
crt.
0

Prevederi
Încasări
%
definitive
realizate
col. 4/3
3
4
6
397.397.000 278.656.067
70,12
166.618.000 161.893.544
97,16
164.638.300 159.977.176
97,17

Denumirea
1
Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes
Judeţean
Muzeul Judeţean
Teatrul "Ariel"
Ansamblul Artistic "Mureşul"
Filarmonica de Stat
Centrul de Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică
Mureş
Redacţia Revistei "Vatra"
Redacţia Revistei "Lato"
Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos
Camera Agricolă Judeţeană Mureş
Total / Medie

anului 2011, când veniturile proprii au acoperit 16,32%
din totalul cheltuielilor de funcţionare.

Total cheltuieli
secţiunea de
funcţionare
2

- lei Venituri proprii
realizate
3

% 3/2
4

2.198.529
5.340.648
1.768.738
2.257.169
4.540.512

539.936
339.646
244.735
279.437
241.435

24,56%
6,36%
13,84%
12,38%
5,32%

791.055
277.481
270.042
1.129.276
889.739
19.463.189

191.087
28.620
74.665
505.244
212.596
2.657.401

24,16%
10,31%
27,65%
44,74%
23,89%
13,65%

Execuţia cheltuielilor bugetului
Mureş pe secţiuni:

Consiliului Judeţean

- lei Credite bugetare Credite bugetare
%
Denumirea
Plăţi efectuate
iniţiale
definitive
col.4/col.3
1
2
3
4
6
Total cheltuieli, din care:
426.064.000
451.892.000 288.502.392
63,84
Secţiunea de funcţionare
197.033.000
207.777.000 194.538.766
93,63
Secţiunea de dezvoltare
229.031.000
244.115.000
93.963.626
38,49
acţiuni privind învăţământul preşcolar şi primar (produse
Realizarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în
lactate şi de panificaţie), acţiunile culturale (prin
proporţie de 38,49% faţă de total cheltuieli se datorează
instituţiile de cultură subordonate), culte religioase şi
decalărilor faţă de perioadele estimate la semnarea
structuri asociative, întreţinerea drumurilor şi podurilor
contractelor de execuţie a proiectelor cu finanţare
judeţene, finanţarea cheltuielilor de funcţionare a R.A.
nerambursabilă, urmare a prelungirii perioadelor de
Aeroport, Centrului Militar Judeţean, finanţarea
derulare a licitaţiei.
obiectivelor de investiţii, precum şi finanţarea activităţilor
Creditele bugetare aprobate au fost utilizate pentru
autorităţii publice judeţene.
finanţarea activităţilor, acţiunilor şi programelor aflate în
Sinteza cheltuielilor pe activităţi şi ponderea în total
competenţa Consiliului Judeţean Mureş, gestionate direct
cheltuieli, potrivit clasificaţiei bugetare, se prezintă
sau prin instituţiile subordonate şi anume: asigurări şi
astfel:
asistenţă socială (D.G.A.S.P.C.) şi învăţământ special,

Nr.
crt.
0

Nr.
crt.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Denumirea
1
Total cheltuieli, din care:
Autorităţi publice
Alte servicii publice generale
Dobânzi aferente datoriei publice externe
Apărare
Învăţământ
Sănătate
Cultură, religie, sport
Asistenţă socială
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
Protecţia mediului
Acţiuni generale economice şi comerciale şi de muncă
Agricultura
Transporturi
Alte acţiuni economice

Credite bugetare Credite bugetare
iniţiale
definitive
2
3
426.064.000
451.892.000
16.701.000
15.702.300
8.439.000
7.669.000
650.000
747.000
253.000
286.000
21.806.000
22.111.000
9.471.000
14.196.000
53.213.000
57.352.700
110.596.000
113.807.000
940.000
2.638.000
158.450.000
159.350.000
621.000
621.000
794.000
779.000
42.136.000
54.354.000
1.994.000
2.279.000

Plăţi efectuate
4
288.502.392
11.893.857
4.509.284
460.518
271.754
19.530.257
8.738.068
49.940.156
104.653.062
2.070.674
42.790.940
533.982
749.495
40.909.844
1.450.501

Cheltuielile pe unităţi se prezintă astfel:

% din total
cheltuieli
5
100,00%
4,12%
1,56%
0,16%
0,09%
6,77%
3,03%
17,31%
36,27%
0,72%
14,83%
0,19%
0,26%
14,18%
0,50%

- lei -

Nr.

Denumirea

crt.
1
0
1 Consiliul Judeţean
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a
2 Persoanei
3 Serviciul Judeţean Salvamont
Serviciul Public de Pază al
4 Obiectivelor de Interes Judeţean
5 Centrul Militar Judeţean
Centrul Şcolar pentru Educaţie
6 Incluzivă nr.1 Târgu Mureş
Centrul Şcolar pentru Educaţie
7 Incluzivă nr.2 Târgu Mureş
Centrul Şcolar pentru Educaţie
8 Incluzivă nr.3, SAM Reghin
Centrul Jude?ean de Resurse ?i
9 Asisten?ă Educa?ională Mure?
Învăţământ primar (lapte şi
10 corn)
11 Spitalul Clinic Judeţean Mureş
Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe
12 Marinescu" Tîrnăveni
13 Biblioteca Judeţeană
14 Muzeul Judeţean
15 Teatrul "Ariel"
16 Ansamblul Artistic "Mureşul"
17 Filarmonica de Stat
Centrul de Cultura Traditionala si
18 Educatie Artistica Mures
19 Redacţia Revistei "Vatra"
20 Redacţia Revistei "Lato"
Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
21 Mureş, din care:
Asistenţa socială în caz de
invaliditate
Asistenţa socială pentru familie
şi copii
Proiecte desfăşurate prin
DGASPC Mureş
Căminul pentru Persoane
22 Vârstnice Ideciu de Jos
Camera Agricolă Judeţeană
23 Mureş
24 Drumuri şi Poduri
25 Aviaţia civilă

Credite
bugetare
iniţiale
2
16.701.000

Credite
bugetare
definitive
3
15.702.300

952.000
467.000

Plăţi efectuate

%

%

4
11.893.857

col. 4/2
5
71,22

col. 4/3
6
75,75

1.056.000
467.000

1.047.522
465.209

110,03
99,62

99,20
99,62

1.953.000
253.000

2.213.000
286.000

2.198.529
271.754

112,57
107,41

99,35
95,02

1.734.000

1.814.000

1.799.512

103,78

99,20

2.883.000

3.019.000

2.894.578

100,40

95,88

1.762.000

1.849.000

1.844.598

104,69

99,76

2.269.000

1.986.000

1.974.435

87,02

99,42

13.158.000
110.375.000

13.443.000
115.017.034

11.017.134
107.166.901

83,73
97,09

81,95
93,17

22.853.000
2.292.000
7.848.000
5.028.000
2.058.000
5.650.000

22.855.000
2.709.700
7.848.000
8.737.000
2.306.000
4.894.000

22.264.852
2.219.388
6.811.697
7.427.266
2.290.402
4.878.238

97,43
96,83
86,80
147,72
111,29
86,34

97,42
81,91
86,80
85,01
99,32
99,68

760.000
278.000
270.000

826.000
280.000
271.000

807.678
277.481
270.042

106,27
99,81
100,02

97,78
99,10
99,65

109.571.000

112.598.000

103.449.935

94,41

91,88

76.359.000

78.424.000

78.300.782

102,54

99,84

23.017.000

23.979.000

23.550.551

102,32

98,21

10.195.000

10.195.000

1.598.602

15,68

15,68

1.145.000

1.329.000

1.228.774

107,32

92,46

909.000
37.660.000
3.496.000

988.000
45.593.000
7.770.000

944.329
34.726.506
5.196.486

103,89
92,21
148,64

95,58
76,17
66,88

Economiile de la capitolul cheltuieli s-au înregistrat
datorită aplicării actelor normative apărute în cursul anului
care au prevăzut măsuri financiare de reducere a
cheltuielilor bugetare, în special a cheltuielilor de personal
şi a decalajelor intervenite în execuţia investiţiilor urmare a
prelungirii perioadelor aferente proceselor de licitaţie
precum şi în urma aplicării cu consecvenţă a principiilor de
economicitate, eficienţă şi eficacitate.
Închiderea execuţiei bugetare a necesitat acoperirea
unui deficit al secţiunii de dezvoltare în sumă de
14.975.664,99 lei, din excedentul bugetar al anilor
precedenţi, procedură aprobată prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Mureş nr.10/31.01.2013 privind acoperirea
deficitului bugetar pe anul 2012, a secţiunii de dezvoltare,
din excedentul bugetar. Conturile de venituri şi cheltuieli
ale secţiunii de funcţionare s-au închis prin cont de
excedent al secţiunii de funcţionare, în sumă de 5.129.340 lei.
Administrarea şi utilizarea resurselor s-a făcut cu
respectarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii
nr.82/1991, legea contabilităţii, cu modificările şi completările

ulterioare, utilizând indicatorii din sistemul finanţelor publice,
respectând procedurile şi principiile contabile specifice.
Situaţiile financiare anuale întocmite la 31 decembrie
2012 au fost elaborate în concordanţă cu Ordinul
Ministrului Finanţelor Publice nr.505/2013 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi
depunerea Situaţiilor financiare trimestriale ale
instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare
lunare în anul 2013, iar închiderea exerciţiului bugetar sa efectuat în conformitate cu Ordinul MFP nr.1720/2012
pentru aprobarea Normelor metodologice privind
încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012.
Execuţia bugetară a anului 2012 propusă spre
aprobare, reflectată în contul de execuţie şi celelalte
situaţii financiare, anexe la proiectul de hotărâre prezintă
poziţia şi performanţa financiară a Consiliului Judeţean,
precum şi informaţii referitoare la activitatea desfăşurată
în condiţiile de echilibru bugetar şi în interiorul
coordonatelor financiare aprobate prin bugetul propriu.

DIRECTOR
Bartha Iosif
________________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
SERVICIUL RESURSE UMANE
Nr.11.240 din 13.06.2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.93
din 20 iunie 2013
privind actualizarea monografiei economicomilitare a judeţului Mureş - aprobată prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.141/2012

Consiliul Judeţean Mureş,
Având în vedere adresa Structurii Teritoriale pentru
Probleme Speciale Mureş nr.312MS din 24 aprilie 2013, cu
privire la actualizarea monografiei economico-militare a
judeţului Mureş, precum şi avizele comisiilor de
specialitate,
În conformitate cu prevederile art.47, lit."f" din Legea
nr.477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a
teritoriului pentru apărare, cu modificările ulterioare,
În aplicarea dispoziţiilor art.2 din Instrucţiunile privind
întocmirea şi actualizarea monografiei economico-militare
a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, aprobate
prin Hotărârea Guvernului României nr.1174/2011,
Cu respectarea prevederilor Legii 182/2002 privind
protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi
completările
ulterioare,
ale
Hotărârii
Guvernului
nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de
protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu
modificările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului
nr.781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de
serviciu,
În baza prevederilor art.97 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.I. Anexele 8b, 8c şi 8e ale monografiei economicomilitare a judeţului Mureş, aprobată prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Mureş nr.141/2012 se modifică şi se
înlocuiesc cu anexele 1 – 3, care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre şi au caracter de document clasificat
potrivit legii.
Art.II. (1) Hotărârea se comunică, împreună cu un
exemplar din anexă, prin Structura de securitate a
Consiliului Judeţean Mureş, la Centrul Militar Judeţean
Mureş şi Structura Teritorială pentru Probleme Speciale
Mureş.
(2) Comunicarea către alte instituţii interesate, integral
sau parţial, se face numai cu aprobarea Preşedintelui
Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme
Speciale.

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind actualizarea monografiei
economico-militare a judeţului Mureş - aprobată prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.141/2012

Conform prevederilor art.47 litera „f” din Legea
477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a
teritoriului pentru apărare, cu modificările ulterioare,
precum şi cele ale art.2, din Hotărârea Guvernului nr.
1174/2011, pentru aprobarea Instrucţiunilor privind
întocmirea şi actualizarea monografiei economicomilitare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti,
consiliile judeţene cu sprijinul structurilor teritoriale
pentru probleme speciale, întocmesc, actualizează şi pun
la dispoziţia centrelor militare judeţene monografia
economico-militară a judeţului. Această monografie se
elaborează pe o perioadă de 4 ani şi se actualizează
anual în primul semestru.
Monografia economico-militară a Judeţului Mureş,
pentru perioada 2012 – 2015, a fost aprobată prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.141 din
29.11.2012. Fiind un document clasificat ca „secret de
serviciu” personalul implicat în realizarea şi avizarea
monografiei trebuie să fie autorizat pentru acces la
informaţii clasificate naţionale la nivelul cel mai înalt al
documentelor componente a Monografiei, conform Legii
182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate cu
modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii
Guvernului nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor
naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în
România cu modificările ulterioare, precum şi ale
Hotărârii Guvernului nr.781/2002 privind protecţia
informaţiilor secrete de serviciu.
Prin adresa nr.312 MS/2013, Structura Teritorială
pentru Probleme Speciale Mureş ne-a solicitat
introducerea în ordinea de zi a şedinţei ordinare din luna
iunie a.c. a unui proiectului de hotărâre privind
actualizarea monografiei economico militare a judeţului
Mureş, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Mureş nr.141/29.11.2012.
Având în vedere cele de mai sus, se supune spre
aprobare proiectul de hotărâre privind actualizarea
monografiei economico-militare a judeţului Mureş aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş
nr.141/2012.
PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian-Paul Cosma

Ciprian Dobre

________________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.114
din 25 iulie 2013
privind aprobarea preţurilor şi tarifelor la serviciile
publice de alimentare cu apă şi de canalizare
prestate de Operatorul Regional SC Compania
Aquaserv SA, începând cu data de 1 iulie 2013
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.13.998/18.07.2013 a
Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte
privind aprobarea modificării Contractului de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare nr.22/202.662 / 05.03.2010",
Văzând
solicitarea
Asociaţiei
de
Dezvoltare
Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ nr.195 din
19.06.2013,
Având în vedere prevederile:
- art. 5, alin. (1), litera „g", pct.1), alin.(2), lit. „i” şi „j”,
art.16, alin.(3), literele „c” şi „d” şi art.17, alin.(1), litera
„c”şi „d”, din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ,
- art.12, alin.(1), litera "i" din Legea nr.241/2006 privind
serviciul de alimentare cu apă şi canalizare,
- art.91, alin.(1), litera "d" şi alin.(5), litera "a", pct.13 din
Legea nr.215/2001,
Având în vedere prevederile art.61 Dispoziţii generale
din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare
cu apă şi de canalizare nr.22/202.662/ 05.03.2010,
Având în vedere prevederile Contractului de Finanţare
nr.121172/08.04.2011, COD CCI – 2009 RO 161 PR 019,
aferent proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii
de apă şi apă uzată în judeţul Mureş”,
Văzând Avizul comisiilor de specialitate,
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 preţurile şi tarifele la serviciile publice
de alimentare cu apă şi de canalizare prestate de
Operatorul Regional SC Compania Aquaserv SA începând
cu data de 1 iulie 2013, conform Anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se mandatează domnul Ciprian Dobre,
reprezentantul judeţului Mureş pentru a vota în cadrul
Adunării
Generale
a
Asociaţiei
de
Dezvoltare
Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ, în sensul art.1 din
prezenta hotărâre.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş,
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST
MUREŞ şi Directorul General al societăţii comerciale
Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Preşedintelui
Consiliului Judeţean Mureş, Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ şi societăţii
comerciale Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian-Paul Cosma

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ
Direcţia Dezvoltare Regională,
Implementare Proiecte
Nr.13.998/18.07.2013
EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea preţurilor şi tarifelor la serviciile
publice de alimentare cu apă şi de canalizare prestate de
Operatorul Regional SC Compania Aquaserv SA,
începând cu data de 1 iulie 2013
Conform prevederilor Politicii tarifare, anexă a
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă şi de canalizare nr.22/202.662 din
05.03.2010, pentru crearea condiţiilor financiare
necesare implementării investiţiilor prin POS Mediu, în
fiecare localitate se vor efectua modificări de preţuri şi
tarife în termeni reali la data de 1 iulie a fiecărui an.
Modificările de preţuri şi tarife în termeni reali rezultă
din Analiza Cost Beneficiu, componentă a documentaţiei
pentru obţinerea finanţării din Fonduri de Coeziune, din
Analiza Financiara efectuata de consultanţii Băncii
Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) –
instituţie cofinanţatoare a programului POS Mediu.
Operatorul va solicita avizul Autorităţii Naţionale de
Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilităţi
Publice (ANRSC) pentru aceste modificări a preţurilor şi
tarifelor şi le va pune în aplicare în baza avizului acestuia
şi a aprobărilor prevăzute de lege.
Anexa 4 - Strategia tarifară, anexă la Contractul de
finanţare aferent proiectului “Extinderea şi reabilitarea
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş“,
prevede următoarele creşteri de tarife în termeni reali:
Anul
2013
2014
2015
2016

Creşteri de tarife în termeni reali
Apă potabilă
Canalizare - epurare
3,00%
13,40%
2,00%
10,00%
5,00%
10,00%
10,00%
10,00%

Conform celor de mai sus, SC Compania Aquaserv SA
a întreprins demersurile pentru ajustarea/modificarea
preţurilor pentru serviciile publice de alimentare cu apă
şi canalizare/epurare prestate pe aria de operare, şi a
obţinut avizul ANRSC nr.104943/11.06.2013 pentru noile
tarife.
Modificările propuse a fi aplicate cu data de 1 iulie
2013 sunt următoarele:
- modificări în termeni reali de 3% la apă potabilă şi de
13,4% la canalizare – epurare
- ajustarea cu indicele preţurilor de consum de
105,08% aferent perioadei 01 iunie 2012 - 30 aprilie
2013, conform datelor statistice furnizate de INSSE
Bucureşti.
Preţurile astfel rezultate sunt prezentate în tabelul de
mai jos:

Denumire serviciu public

APĂ POTABILĂ pentru întreaga arie de operare
APĂ POTABILĂ pentru operatorii rurali: SC
Contranscom Benţa SA, SC Matrixcomp SRL
CANALIZARE – EPURARE ape uzate menajere
pentru întreaga arie de operare
CANALIZARE – EPURARE ape uzate menajere
pentru operatorii rurali: SC Contranscom Benţa
SA, SC Matrixcomp SRL
CANALIZARE APE PLUVIALE pentru întreaga
arie de operare
Ataşăm prezentei:
- copia Avizului ANRSC nr.104943/11.06.2013
- copia
adresei
SC
Compania
Aquaserv
nr.208191/VIII/C/5/12.06.2013.

Preţ/tarif
11 iulie 2012
Restul
Populaţie
utilizatorilor
lei/mc
lei/mc
- cu TVA - fără TVA 3,45
2,78

2,36

0,91

Preţ/tarif
1 iulie 2013
Restul
Populaţie
utilizatorilor
lei/mc
lei/mc
- cu TVA - fără TVA 3,73
3,01

1,77

-

1,92

1,90

2,80

2,26

1,26

-

0,73

0,95

1,50
0,77

canalizare prestate de Operatorul Regional SC Compania
Aquaserv SA.
SA

PREŞEDINTE,
DIRECTOR,
Având în vedere cele expuse, supunem spre aprobare
Ciprian Dobre
Valer Băţaga
proiectul de hotărâre privind aprobarea preţurilor şi
tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de
_________________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.119
din 25 iulie 2013
pentru aprobarea Raportului privind execuţia
bugetului Consiliului Judeţean Mureş
pe primul semestru al anului 2013

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Economică
Nr.14.009/18.VII.2013

PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Raportului
privind execuţia bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe
primul semestru al anului 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
hotărăşte:
efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie
mai mare decât zero.
Articol unic. Se aprobă Raportul privind execuţia
Potrivit datelor prezentate în Raportul privind
bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe primul semestru al
execuţia bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe primul
anului 2013, conform anexei care face parte integrantă din
semestru al anului 2013, datorită unei juste utilizări a
prezenta hotărâre.
fondurilor, nu se impun măsuri de redimensionare a
cheltuielilor prin rectificare bugetară.
PREŞEDINTE
Contrasemnează
Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea
SECRETAR
proiectului de hotărâre alăturat.
Ciprian Dobre
DIRECTOR
Aurelian-Paul Cosma
Bartha Iosif
_________________________________________________________________________________________________
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.14.009/18.VII.2013 la
proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Raportului privind
execuţia bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe primul
semestru al anului 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,

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.120
din 25 iulie 2013
pentru modificarea anexei nr.6 la Hotărârea
Consiliului Judeţean Mureş nr.43/28.03.2013
privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean
Mureş pentru anul 2013
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.14.000/18.VII.2013 a
Serviciului Resurse Umane, la proiectul de hotărâre privind
stabilirea numărului maxim de posturi pentru aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Mureş şi instituţiile
publice subordonate, precum şi avizele comisiilor de
specialitate,
În aplicarea prevederilor art.4 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.77/26.06.2013 pentru stabilirea
unor
măsuri
privind
asigurarea
funcţionalităţii
administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi
reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice
din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea
Guvernului ori a ministerelor,
Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.63/30.06.2010 pentru modificarea
şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare,
În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1) lit."a" şi "d", ale
alin.(2) lit."b" şi respectiv ale art.97, alin.(1) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.I. Anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Mureş nr.43/28.03.2013 privind aprobarea bugetului
Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2013 se modifică şi
se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.II. Cu data prezentei se abrogă Hotărârea
Consiliului Judeţean Mureş nr.109 din data de 12 august
2010 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş şi
instituţiile publice subordonate, potrivit prevederilor art.III
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/30.06.2010.
Art.III. Prezenta hotărâre se comunică instituţiilor
publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş,
Direcţiei Economice şi Serviciului Resurse Umane din
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş.
Art.IV. De ducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite
prin prezenta hotărâre răspund: directorii/managerii
instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean
Mureş.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian-Paul Cosma

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
SERVICIUL RESURSE UMANE
Nr.14.000 din 18.VII.2013
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr.6
la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.43 din
28.03.2013 privind aprobarea bugetului Consiliului
Judeţean Mureş pentru anul 2013
Prin
Ordonanţa
de urgenţă
a
Guvernului
nr.77/29.06.2013 s-au stabilit unele măsuri privind
asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale,
stabilirea numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor
la instituţiile şi autorităţile publice.
Astfel:
 potrivit prevederilor art.1, alin.(1), lit.”d”,
începând cu data de 29 iunie 2013 se desfiinţează
posturile vacante din instituţiile publice locale, astfel
cum sunt definite la art.2 pct. 39 din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
 alin.(2) al art.1 stabileşte unele excepţii cu privire
la posturile vacante desfiinţate, după cum urmează:
a) posturile vacante determinate ca diferenţă între
numărul
posturilor
corespunzător
categoriei
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale prevăzute în
anexa nr.1 din ordonanţă şi numărul posturilor ocupate,
stabilit potrivit prevederilor pct.1 din anexa la Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri
financiare, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr.13/2011, cu modificările ulterioare, precum şi
posturile vacante din compartimentele autorităţilor
administraţiei publice locale pentru care au fost stabilite
posturi potrivit prevederilor pct.2 - 4 din anexa la
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.63/2010,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.13/2011, cu modificările ulterioare;
b) posturile vacante unice din cadrul instituţiilor publice
locale, definite ca acele posturi ale căror atribuţii, prin
conţinutul şi natura lor sau prin responsabilităţile
stabilite, nu se regăsesc într-o altă componentă
funcţională;
c) posturile vacante pentru care au fost începute
procedurile de ocupare, anterior datei de 29 iunie 2013,
precum şi posturile vacante ocupate temporar la aceeaşi
dată;
d) posturile vacante din unităţile şi instituţiile de
învăţământ şi cercetare, unităţile sanitare, unităţile de
asistenţă socială şi unităţile de asistenţă medico-socială;
e) posturile vacante a căror ocupare a fost aprobată
potrivit Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.5/2013;
f) posturile vacante aferente funcţiilor de demnitate
publică şi celor asimilate acestora, funcţiilor de primar,
de viceprimar, de preşedinte/vicepreşedinte al consiliului
judeţean, inclusiv cele aferente cabinetelor acestora;
g) posturile vacante aferente funcţiilor publice de
conducere generale, specifice sau cu statut special, cele
de secretar al unităţii/subdiviziunii administrativteritoriale şi de administrator public, precum şi posturile
vacante de conducere pentru personalul contractual;

Actul normativ în cauză stabileşte totodată unele norme
"Asigurări şi asistenţă socială", finanţate din
de structură pentru aceste instituţii, precum şi
bugetele locale, precum şi din capitolul bugetar
obligativitatea de a se aproba, în termen de 30 de zile de
"Sănătate", indiferent de sursa de finanţare: 536
la intrarea în vigoare a actului normativ mai sus
posturi;
menţionat, structuri organizatorice noi în concordanţă cu
 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş:
aceste prevederi legale.
39 posturi şi
Potrivit prevederilor art.3 din Ordonanţa de urgenţă a
 Direcţia Judeţeană de Pază Mureş: 116 posturi.
Guvernului nr.77/29.06.2013, instituţiile şi autorităţile
Pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei
publice au obligaţia să îşi modifice structurile funcţionale,
de urgenţă a Guvernului nr.77/1013 conducătorii
astfel încât numărul total al funcţiilor de conducere din
instituţiilor publice subordonate au procedat la o analiză
cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii publice care are în
a structurilor organizatorice actuale, a posturilor vacante
aparatul propriu/de specialitate şi personal contractual ori,
existente, respectiv a încadrării în excepţiile prevăzute
după caz, numai personal contractual să fie de maximum
de art.1, alin.(2) din O.U.G. nr.77/2013.
12% din numărul total al posturilor aprobate.
Răspunderea pentru încadrarea în excepţiile
De asemenea, structura funcţională trebuie să respecte
prevăzute de art.1, alin.(2) din actul normativ mai sus
următoarele cerinţe:
amintit se angajează de către conducătorii instituţiilor
 pentru constituirea unui birou este necesar un număr
publice subordonate, care fundamentează şi înaintează
de minimum 5 posturi de execuţie;
spre aprobare Consiliului Judeţean Mureş propunerea de
 pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr
structură organizatorică.
de minimum 7 posturi de execuţie;
Situaţia numărului de posturi aprobate pentru anul
 pentru constituirea unei direcţii este necesar un număr
2013, propunerile de reducere şi respectiv noul număr
maxim de posturi pe care urmează a fi structurate
de minimum 15 posturi de execuţie;
organigramele şi statele de funcţii pentru aparatul de
 pentru constituirea unei direcţii generale este necesar
specialitate al Consiliului Judeţean Mureş şi instituţiile
un număr de minimum 25 de posturi de execuţie.
publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş
Pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean
sunt prezentate în tabelul anexat.
Mureş şi instituţiile publice subordonate, numărul maxim
de posturi pentru anul 2013 a fost aprobat, cu respectarea
Având în vedere cele de mai sus, se supune spre
dezbatere şi aprobare proiectul de pentru modificarea
prevederilor art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
anexei nr.6 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş
nr.63/30.06.2010, prin anexa 6 la Hotărârea Consiliului
nr.43/28.03.2013 privind aprobarea bugetului Consiliului
Judeţean Mureş nr.43/2013.
Judeţean Mureş pentru anul 2013.
Prin Ordinul Prefectului nr.111/22.03.2013 pentru
Consiliul Judeţean Mureş şi instituţiile subordonate s-a
stabilit numărul maxim de posturi potrivit OUG 63/2010,
după cum urmează:
PREŞEDINTE,
 numărul maxim de posturi ce pot fi încadrate la
Ciprian Dobre
nivelul Consiliului Judeţean Mureş, cu excepţia celor
din cadrul capitolelor bugetare "Învăţământ" şi
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CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.132
din 5 septembrie 2013
pentru completarea Anexei la HCJ nr.42/2001,
privind însuşirea inventarului domeniului public al
judeţului Mureş, cu modificările şi completările
ulterioare
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.16585/29.08.2013
prezentată de Direcţia Economică, precum şi avizele
comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind
bunurile proprietate publică cu modificările şi completările
ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi
publice nr.51/2006, republicată, precum şi Procesul-verbal
de recepţie la terminarea lucrărilor,
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1) lit. c), şi art.97,
alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
hotărăşte:

Art.1. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş
nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului
public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările
ulterioare, se completează după cum urmează:
a) secţiunea I "Bunuri Imobile", se completează prin
introducerea unei poziţii noi cu nr.795, reprezentând
bunurile ce compun staţia de transfer, staţia de sortare
şi staţia de compostare Cristeşti, jud. Mureş, realizate în
cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al
Deşeurilor Solide” (SMIDS) identificate în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Direcţia Amenajare Teritoriu şi Urbanism din
cadrul Consiliului Judeţean Mureş răspunde de
întocmirea documentaţiei de întabulare a bunurilor
imobile menţionate la art.1.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei
Economice şi Direcţiei Amenajare Teritoriu şi Urbanism
din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de
aducerea sa la îndeplinire.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian - Paul Cosma

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Economică
Nr.16585/29.08.2013
EXPUNERE DE MOTIVE
pentru completarea Anexei la HCJ nr.42/2001, privind
însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş,
cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Mureş este beneficiarul unui proiect
finanţat de către Uniunea Europeană prin Fondul
European de Dezvoltare Regională (FEDR), în cadrul
Programului Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu), Axa
prioritară 2 - „Dezvoltarea sistemelor de management
integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice
contaminate”, Domeniu Major de Intervenţie 2.1. „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al
deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al
deşeurilor”.
Prin implementarea Proiectului ”Sistem de Management
Integrat al Deșeurilor Solide” (SMIDS), la nivelul județului
Mureș se va realiza unificarea gestiunii serviciilor de
colectare, sortare, transport, tratare şi depozitare a
deșeurilor municipale din judeţ, inclusiv închiderea unor
depozite neconforme.
Una din componentele Proiectului Sistem de
Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul
Mureş, este cea realizată la Cristeşti – Vălureni, judeţul
Mureş, constând în trei staţii: de sortare, de transfer şi de
compostare a deşeurilor.
Astfel, în vederea implementării Proiectului SMIDS
Mureş, Consiliul Judeţean Mureş - în calitate de beneficiar
al acestuia şi implicit de autoritate contractantă, a încheiat
contractul de execuţie de lucrări (proiectare şi execuţie)
„Construcţia staţiei de transfer, staţiei de sortare şi

a staţiei de compostare Cristeşti - judeţul Mureş,
România”, realizate la Cristeşti – Vălureni, judeţul Mureş.

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
ansamblul de bunuri mobile şi imobile, echipamente şi
dotări funcţionale create/dobândite în cadrul Proiectului
SMIDS Mureş, prin contractul de lucrări mai sus arătat,
revin beneficiarului – Judeţul Mureş, intrând în
proprietatea acestuia, şi constituie un sistem de utilităţi
publice.
În ceea ce priveşte terenul pe care sunt amplasate
aceste bunuri, în suprafaţă de 39.744 mp, acesta
constituie proprietatea publică a municipiului Tîrgu
Mureş, fiind situat în extravilanul localităţii Vălureni,
comuna Cristeşti, identificat prin CF nr.50689/Cristeşti,
sub nr. cadastral 50689. Acest teren a fost pus la
dispoziţia Proiectului, prin transmiterea unui drept de
administrarea asupra acestuia în favoarea Consiliului
Judeţean Mureş, drept instituit prin HCL Tîrgu Mureş
nr.337/30 iulie 2009.
În baza Certificatului de Urbanism nr.242/21.07.2011
- emis de Primăria Cristeşti şi a HCL Tîrgu Mureş
nr.337/30.07.2009, autoritatea publică judeţeană şi-a
înscris în CF nr.50689/Cristeşti dreptul său de
administrare asupra terenului pe care s-au edificat cele
trei staţii mai sus menţionate.
Din perspectiva celor mai sus arătate, acest sistem de
utilităţi publice specific serviciului de salubrizare a
localităţilor din judeţul Mureş, trebuie cuprins în
domeniul public al Judeţului Mureş, în condiţiile legii.
Întrucât, contractul de lucrări a fost finalizat şi
întreaga infrastructură (bunuri mobile/imobile) creată în
cadrul acestuia a fost recepţionată de comisia de
recepţie constituită în acest sens la terminarea lucrărilor,
se impune ca edificatele şi echipamentele astfel
dobândite, să fie cuprinse în inventarul domeniului public
al judeţului Mureş, sens în care, propunem completarea
anexei la HCJM nr.42/2001 privind însuşirea domeniului
public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările
ulterioare, conform proiectului de hotărâre pe care îl
supunem spre aprobare, anexat prezentei.

Conform aplicaţiei de finanţare şi a acordului de
PREŞEDINTE
asociere încheiat de toate unităţile administrativ –
Ciprian Dobre
DIRECTOR : Bartha Iosif
teritoriale din judeţul Mureş în vederea implementării
DIRECTOR : Valer Băţagă
Proiectului, precum şi în raport de prevederile Legii
DIRECTOR : Genica Nemeș
nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,
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În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(3) şi ale art.97,
ROMÂNIA
alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
JUDEŢUL MUREŞ
publică locală, republicată, cu modificările şi
CONSILIUL JUDEŢEAN
completările ulterioare,
hotărăşte:
HOTĂRÂREA NR.134
din 5 septembrie 2013
privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean
Mureş pentru anul 2013
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.16698/02.09.2013 a
Direcţiei Economice la proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului Consiliului Judeţean pe anul 2013,
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,

Art.I. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş
nr.43/2013 privind aprobarea bugetului Consiliul
Judeţean Mureş pentru anul 2013, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează
după cum urmează:
1. Art.1 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Art. 1. Se aprobă bugetul Consiliului Judeţean Mureş pe
anul 2013, la venituri în sumă de 419.175.000 lei şi la
cheltuieli în sumă de 470.175.000 lei, pe secţiunea de
funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare, conform
anexei nr.1.”
2. Art.6 se modifică şi va avea următorul conţinut:

„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 2/116.”
3. Anexele nr.1, 1/1, 1/2, 2/1, 2/2/a, 2/4/a, 2/7/a,
2/11/a, 2/13/a, 2/15/a, 2/16, 2/17, 2/26, 2/28, 2/29,
2/30, 2/32, 2/41, 2/46, 2/47, 2/49, 2/50, 2/51, 2/52,
2/53, 2/54, 2/55, 2/56, 2/57, 2/58, 2/59, 2/60, 2/61,
2/62, 2/63, 2/64, 2/65, 2/66, 2/67, 2/68, 2/69, 2/70,
2/71, 2/72, 2/75, 2/82, 2/84, 2/87, 2/89, 2/104, 3, 3/1,
3/3, 3/6, 3/10, 3/11, 3/12, 4/1, 4/2, nr. 7, nr. 8, nr. 9 şi
nr. 10 la HCJ nr.43/2013 se modifică şi se înlocuiesc cu
anexele nr.1/a, 1/1/a, 1/2/a, 2/1/a,2/2/b, 2/4/b, 2/7/b,
2/11/b, 2/13/b, 2/15/b, 2/16/a, 2/17/a, 2/26/a, 2/28/a,
2/29/a, 2/30/a, 2/32/a, 2/41/a, 2/46/a, 2/47/a, 2/49/a,
2/50/a, 2/51/a, 2/52/a, 2/53/a, 2/54/a, 2/55/a, 2/56/a,
2/57/a, 2/58/a, 2/59/a, 2/60/a, 2/61/a, 2/62/a, 2/63/a,
2/64/a, 2/65/a, 2/66/a, 2/67/a, 2/68/a, 2/69/a, 2/70/a,
2/71/a, 2/72/a, 2/75/a, 2/82/a, 2/84/a, 2/87/a, 2/89/a,
2/104/a, 3/a, 3/1/a, 3/3/a, 3/6/a, 3/10/a, 3/11/a, 3/12/a,
4/1/a, 4/2/a, nr. 7/b, nr. 8/a, nr. 9/a şi nr.10/a.
4. După anexa nr.2/105 se introduc 11 anexe noi, nr.
2/106, 2/107, 2/108, 2/109, 2/110, 2/111, 2/112, 2/113,
2/114, 2/115 şi 2/116.
Art.II. Anexele nr. 1/a, 1/1/a, 1/2/a, 2/1/a,2/2/b, 2/4/b,
2/7/b, 2/11/b, 2/15/b, 2/17/a, 2/26/a, 2/28/a, 2/29/a,
2/30/a, 2/32/a, 2/41/a, 2/46/a, 2/47/a, 2/49/a, 2/50/a,
2/51/a, 2/52/a, 2/53/a, 2/54/a, 2/55/a, 2/56/a, 2/57/a,
2/58/a, 2/59/a, 2/60/a, 2/61/a, 2/62/a, 2/63/a, 2/64/a,
2/65/a, 2/66/a, 2/67/a, 2/68/a, 2/69/a, 2/70/a, 2/71/a,
2/72/a, 2/75/a, 2/82/a, 2/84/a, 2/87/a, 2/89/a, 2/104/a,
2/106, 2/107, 2/108, 2/109, 2/110, 2/111, 2/112, 2/113,
2/114, 2/115, 2/116, 3/a, 3/1/a, 3/3/a, 3/6/a, 3/10/a,
3/11/a, 3/12/a, 4/1/a, 4/2/a, nr. 7/b, nr. 8/a, 9/a şi 10/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
Ciprian Dobre
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului
Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2013

Judeţean Mureş la venituri cu suma de 299.000 lei şi
repartizarea sumei pe partea de cheltuieli, potrivit
destinaţiilor aprobate, concomitent cu retragerea şi
redistribuirea în acelaşi cuantum a sumei alocate din
bugetul consiliului judeţean (anexa 1/a; 3/12/a).
Instituţiile publice, finanţate integral sau parţial din
venituri proprii, de sub autoritatea consiliului judeţean,
în urma încheierii unor contracte de parteneriat la
proiecte şi programe, respectiv din donaţii şi
sponsorizări, au raportat venituri suplimentare faţă de
prevederile bugetare în total de 412 mii lei astfel:
Biblioteca Judeţeană Mureş 8,5 mii lei, Muzeul Judeţean
260 mii lei, Camera Agricolă Judeţeană Mureş 80 mii lei
şi Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Judeţean
63,5 mii lei. Potrivit dispoziţiilor legale, cu fondurile
băneşti primite de la persoanele juridice şi fizice în baza
unor contracte, sub formă de donaţii şi sponsorizări, se
majorează bugetele de venituri şi cheltuieli ale
instituţiilor, respectiv creditele bugetare ce se vor utiliza
cu respectarea destinaţiilor stabilite de transmiţător,
potrivit anexelor 3/a; 3/1/a; 3/3/a; 3/10/a şi 3/12/a.
În baza adreselor nr.5892 şi 5893/2013 Spitalul
Clinic Municipal Tîrnăveni solicită cuprinderea în bugetul
instituţiei pe partea de venituri şi pe partea de cheltuieli
a sumei de 78 mii lei ca urmare a sumelor primite prin
DSP Mureş şi a majorării veniturilor proprii, respectiv 4
mii lei din donaţii şi sponsorizări ( anexa 4/2/a).
Din analiza rezultatelor bugetare derulate pe
parcursul primelor şapte luni ale anului 2013, analizând
solicitările fundamentate şi propunerile ordonatorilor de
credite ale instituţiilor subordonate, rezultă necesitatea
şi oportunitatea redistribuirii sumelor în cadrul volumului
bugetar aprobat la: Direcţia de evidenţă a Persoanelor
Mureş, Centrul şcolar pentru Incluziune nr.2, Centrul
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Mureş,
Filarmonica de Stat, Căminul pentru persoane vârstnice
Ideciu, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Mureş şi Autoritatea executivă
Consiliul Judeţean. Detalierea influenţelor asupra
cheltuielilor bugetare pe titluri de cheltuieli şi pe
ordonatori de credite sunt prevăzute în anexele: 1, 2, 3,
4, 7/b, 8/a, 9/a şi 10/a.
De asemenea, se propune redistribuirea sumelor în
cadrul volumului aprobat aferent programului de lucrări
la drumurile judeţene în anul 2013, conform anexei 9/a,
a Programelor de investiţii şi reparaţii potrivit anexelor
7/b şi nr.8/a şi a Programelor multianuale conform
anexei 10/a.
În baza adreselor de solicitare, nr.4336 din
25.07.2013 şi 4747 din 20.08.2013, Regia Autonomă
Aeroportul „Transilvania" Tg. Mureş se propune
reprogramarea pentru anul 2013 a obiectivelor de
reparaţii conform anexei 8/a, respectiv a obiectivelor de
investiţii privind dotarea cu aparate şi echipamente de
control de ultima generaţie compatibile în cadrul unui
sistem integrat de securitate finanţat din fondul de
securitate al regiei şi suplimentarea fondurilor alocate
din bugetul local judeţean cu suma de 900 mii lei din
care 76 mii lei din fondul de rezervă şi 824 mii lei din
redistribuire de la alte obiective potrivit anexei 7/b.
Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea
proiectului de hotărâre alăturat.

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.
În baza O.G. nr.17/2013 privind rectificarea bugetului
de stat pe anul 2013, se suplimentează transferurile prin
bugetul MADR pentru Camera Agricolă Mureş, cu suma de
PREŞEDINTE
DIRECTOR
299.000 lei. Propunem majorarea bugetului Consiliului
Ciprian Dobre
Bartha Iosif
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HOTĂRÂREA NR.135
din 5 septembrie 2013
privind aprobarea unor taxe şi tarife la instituţiile
de cultură pentru anul 2014
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.14233 din 22.07.2013
a Direcţiei Economice la proiectul de hotărâre privind
aprobarea unor taxe şi tarife la instituţiile de cultură
pentru anul 2014, 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
2014, conform Anexei nr.1.
(2) Se aprobă taxele şi tarifele pentru activităţile prestate
de unele instituţii judeţene de cultură pentru stagiunea
2013-2014 şi respectiv anul şcolar 2013-2014 conform
Anexei nr.2.
(3) Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Economică
Nr.14233/22.07.2013

PREŞEDINTE
CIPRIAN DOBRE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor taxe şi
tarife la instituţiile de cultură pentru anul 2014
În baza prevederilor art.283 din Legea privind Codul
Fiscal 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.
Pentru anul 2014, Muzeul Judeţean propune
eliminarea tarifului perceput pentru închirierea sălii de
oglinzi, deoarece spaţiul respectiv intră în circuitul de
vizitare a muzeelor.
Potrivit propunerilor înaintate de către unităţile de
cultură, în anexele la Proiectul de Hotărâre sunt
prezentate taxele şi tarifele existente pe anul 2013, cele
propuse pentru anul 2014, pentru stagiunea 2013-2014
şi respectiv pentru anul şcolar 2013-2014.
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.
DIRECTOR
Bartha Iosif

Aurelian - Paul Cosma
_________________________________________________________________________________________________
Consiliul Judeţean Mureş,
ROMÂNIA
Văzând expunerea de motive nr.13212/22.VII.2013 a
JUDEŢUL MUREŞ
Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism privind
CONSILIUL JUDEŢEAN
Raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva
incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2012 şi stabilirea
HOTARÂREA NR.144
măsurilor de optimizare a acesteia, precum şi avizele
din 5 septembrie 203
comisiilor de specialitate,
privind aprobarea Raportului de analiză a
Având în vedere prevederile art.15, lit. c) din Legea
capacităţii de apărare împotriva incendiilor în
nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
judeţul Mureş pe anul 2012 şi stabilirea măsurilor
În temeiul dispoziţiilor articolului 97, alin.(1) din
de optimizare a acesteia
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
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. Se aprobă Raportul de analiză a capacităţii de
apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2012
şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia, prevăzut în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul
Oficial al judeţului Mureş, va putea fi accesată pe site-ul
www.cjmures.ro şi se va comunica, în format electronic,
autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ.

PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian - Paul Cosma

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ
Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism
Nr.13212/22.VII.2013
EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea raportului de analiză a capacităţii de
apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2012
şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia
Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de
interes public naţional, cu caracter permanent, la care sunt
obligate să participe, conform legii, atât autorităţile
administraţiei publice locale, cât şi toate persoanele fizice
şi juridice de pe raza judeţului Mureş.
Consiliului Judeţean, ca autoritate a administraţiei
publice locale de interes judeţean, potrivit Legii
nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, îi revin
următoarele obligaţii principale:
a) aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor
aferent judeţului sau municipiului Bucureşti, după caz, şi
stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia;
b) instituie reguli şi dispoziţii de apărare împotriva
incendiilor pentru domeniul public şi privat al unităţii
administrativ-teritoriale;
c) analizează anual capacitatea de apărare împotriva
incendiilor şi hotărăşte măsuri de optimizare a acesteia;
d) asigură, pe baza programelor de dezvoltare,
cuprinderea în planurile de amenajare a teritoriului a
sistemelor de alimentare cu apă, precum şi a căilor de
acces pentru intervenţie în caz de incendiu;
e) prevede şi aprobă în bugetul propriu fondurile
necesare pentru realizarea acţiunilor şi măsurilor de
apărare împotriva incendiilor;
f) hotărăşte, în condiţiile legii, înfiinţarea unor centre de
formare şi evaluare a personalului din serviciile voluntare
de urgenţă, cu acordul Inspectoratului General;
g) sprijină organizatoric, material şi financiar
organizarea şi desfăşurarea concursurilor serviciilor de
urgenţă şi cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;
h) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege.

În cele ce urmează prezentăm pe scurt stadiul
realizării acestor obligaţii:
În anul 2012 Consiliul Judeţean a alocat suma de
32.000 lei pentru: organizarea şi premierea serviciilor
voluntare pentru situaţii de urgenţă participante şi
câştigătoare a fazei judeţene a concursului profesional în
domeniul apărării şi stingerii incendiilor, pentru
premierea elevilor participanţi la concursurile Prietenii
Pompierilor şi Cu viaţa mea apăr viaţa, pentru editarea
nr.16 a revistei „Pompierii Mureşeni” cu prilejul „Zilei
pompierului” din luna septembrie 2012 precum şi pentru
editarea de pliante sau alte informaţii tipărite prin
care să se aducă la cunoştinţa populaţiei factorii de
risc generatori de situaţii de urgenţă sau alte
dezastre precum şi cunoaşterea modului de acţiune în
cazul apariţiei sau producerii unei situaţii de urgenţă.
Consiliul Judeţean sprijină consiliile locale şi primăriile
din judeţ în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin din
actele normative ce reglementează activitatea în
domeniu pentru prevenirea şi stingerea incendiilor şi
coordonează în colaborare cu Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „HOREA” al judeţului Mureş
activitatea SVSU - urilor din judeţ.
În programul Centrului de perfecţionare pentru
personalul din administraţia publică se prefigurează
includerea activităţii de formare şi evaluare a
personalului din serviciile voluntare pentru situaţii de
urgenţă din judeţ.
Prin documentaţiile de urbanism şi amenajare a
teritoriului se prevede asigurarea căilor de acces pentru
intervenţie în caz de incendiu.
Măsurile de optimizare a capacităţii de apărare
împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2013,
urmăresc:
- reorganizarea sectoarelor de competenţă ale SVSU localităţile care au avut în dotare autospeciale vor fi
arondate sectoarelor de competenţă învecinate dotate
cu autospeciale, respectând Criteriile de performanţă
pentru S.V.S.U.,
- deschiderea unui nou punct de lucru al I.S.U.
„HOREA” al judeţului Mureş la Bălăuşeri, după modelul
celor de la Deda şi Râciu, care sunt deja operaţionale,
- menţinerea gradului de prezenţă la Centrul Naţional
de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul
Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani şi la centrele zonale de
pregătire, a personalului planificat în activitatea
reglementată prin O.M.I.R.A. nr.673/2008 pentru
pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă,
- atestarea cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul
apărării împotriva incendiilor de la localităţi, mai ales că
în momentul de faţă la absolvirea cursului de cadru
tehnic cu atribuţii pe linia apărării împotriva incendiilor
se obţine un atestat fără termen de valabilitate,
- operaţionalizarea Serviciilor Voluntare pentru Situaţii
de Urgenţă dotate cu autospeciale prin încadrarea
corespunzătoare cu personal şi asigurarea permanenţei
la sediu SVSU
- implicarea consiliilor locale şi a primarilor din toate
localităţile judeţului pentru acordarea drepturilor ce se
cuvin voluntarilor
- stabilirea cuantumului indemnizaţiei care se acordă
personalului serviciului pentru timpul efectiv de lucru la
intervenţii şi celelalte activităţi prevăzute în programul
serviciului, în conformitate cu HGR 1579/2005.
În şedinţa Consiliului Judeţean Mureş din luna august
2013 se propune spre aprobare Raportul de analiză a
capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul

Mureş pe anul 2012 şi stabilirea măsurilor de optimizare a
acesteia.
Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem
aprobarea proiectului de hotărâre privind Raportul de
analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în

judeţul Mureş pe anul 2012 şi stabilirea măsurilor de
optimizare a acesteia, precum şi a anexelor 1, 2, 3.
VIZAT
VICEPREŞEDINTE
Ovidiu Dancu

ARHITECT ŞEF
ing. Preotu Mariana

________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTARÂREA NR.145
din 5 septembrie 2013
privind aprobarea actualizării Planului de analiză
şi acoperire a riscurilor al judeţului Mureş
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.15547 din
29.08.2013 a Direcţiei de Amenajare Teritoriu şi
Urbanism, precum şi avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.6 din Ordinul
Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.132/2007
pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului
de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, precum şi
prevederile art.15 lit.a) din Legea nr.307/2006 privind
apărarea împotriva incendiilor,
Ţinând cont de Hotărârea nr.62/28.04.2011 a
Consiliului Judeţean Mureş,
În temeiul prevederilor art.97 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.I. Se aprobă actualizarea Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor al judeţului Mureş, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28.04.2011,
după cum urmează:
1. La Cap.I din Dispoziţii generale, secţiunea a 2-a,
punctul 1.2.1 se modifică şi va avea conţinutul cuprins
în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
2. Anexa nr.1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
3. Anexa nr.5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa
nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.II. 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

Contrasemnează
SECRETAR

Ciprian Dobre
Aurelian - Paul Cosma

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Amenajare Teritoriu şi Urbanism
Nr.15547/29.08.2013
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului
Mureş
Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate
de interes public naţional, cu caracter permanent, la
care sunt obligate să participe, conform legii, atât
autorităţile administraţiei publice locale, cât şi toate
persoanele fizice şi juridice de pe raza judeţului Mureş.
Consiliului judeţean, ca autoritate a administraţiei
publice locale de interes judeţean îi revin obligaţii
importante în domeniul apărării împotriva incendiilor.
Astfel, potrivit atribuţiilor stabilite în conformitate cu
prevederile art.15 lit. a) din Legea nr.307/2006 privind
apărarea împotriva incendiilor, consiliul judeţean aprobă
planul de analiză şi acoperire a riscurilor aferent
judeţului şi stabileşte resursele necesare pentru
aplicarea acestuia.
Totodată, în conformitate cu prevederile art.6 din
Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor
nr.132/2007, Planul de analiză şi acoperire a riscurilor
aferent judeţului se actualizează la fiecare început de
an sau ori de câte ori apar alte riscuri decât cele
analizate sau modificări în organizarea structurilor care,
potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii de sprijin
privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă
în profil teritorial.
Urmare a modificărilor privind actele normative de
referinţă cuprinse în cap.I – Dispoziţii generale,
Secţiunea 2, pct. 1.2.1, a situaţiei mijloacelor de
intervenţie cuprinse în Anexa 5, a componenţei
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă - Anexa
nr.1 din Planul de analiză şi acoperire al riscurilor
aferent judeţului Mureş aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28.04.2011, precum şi
adresei Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă HOREA
al
judeţului
Mureş
înregistrată
la
noi
cu
nr.15547/12.08.2013 privind aceste modificări,
Propunem spre aprobare actualizarea Planului de
analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Mureş
conform proiectului de hotărâre alăturat.
VIZAT
VICEPREŞEDINTE
Ovidiu Dancu

ARHITECT ŞEF
ing. Preotu Mariana

_________________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.151
din 26 septembrie 2013
pentru modificarea HCJ nr.43/2013 privind
aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş
pentru anul 2013

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.18138/24.09.2013 a
Direcţiei Economice la proiectul de hotărâre pentru
modificarea HCJ nr. 43/2013 privind aprobarea bugetului
Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2013, 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.43/2013
privind aprobarea bugetului Consiliul Judeţean Mureş
pentru anul 2013, cu modificările şi completările ulterioare,
se modifică şi se completează după cum urmează:
3. Art.6 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„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 2/119.
2. Anexele nr. 1/a, 1/1/a, 1/2/a, 2/2/b, 2/9, 2/29/a,
2/46/a, 2/47/a, 2/49/a, 2/59/a, 3/a, 4/1/a, 7/b şi 8/a la
HCJ nr. 43/2013 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr.
1/b, 1/1/b, 1/2/b, 2/2/c, 2/9/a, 2/29/b, 2/46/b, 2/47/b,
2/49/b, 2/59/b, 3/b, 4/1/b, 7/c şi 8/b.
3. După anexa nr. 2/116 se introduc 3 anexe noi, nr.
2/117, 2/118 şi 2/119.
Art.II. Anexele nr. 1/b, 1/1/b, 1/2/b, 2/2/c, 2/9/a,
2/29/b, 2/46/b, 2/47/b, 2/49/b, 2/59/b, 2/117, 2/118,
2/119, 3/b, 4/1/b, 7/c şi 8/b fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.III. De executarea prezentei hotărâri răspund
instituţiile subordonate şi direcţiile de specialitate din
cadrul Consiliului Judeţean Mureş.

PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian-Paul Cosma

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Economică
Nr.18138/24.09.2013
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea HCJ
nr.43/2013 privind aprobarea bugetului Consiliului
Judeţean Mureş pe anul 2013
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.
Spitalul Clinic Judeţean Mureş, prin adresele nr.9448
şi 9702 / 17;23 septembrie 2013, solicită aprobarea
bugetului rectificat al instituţiei. Bugetul înaintat
Consiliului Judeţean Mureş şi propus spre aprobare se
rectifică prin diminuarea veniturilor şi cheltuielilor totale
cu suma de 13.794.800 lei.
Modificările propuse în bugetul instituţiei pe partea
de venituri sunt următoarele:
- majorarea veniturilor cu suma de 2.488.000 lei, din
contractele încheiate cu DSP la Programele naţionale de
sănătate, în perioada Mai – Septembrie 2013;
- majorarea veniturilor cu suma de 2.200 lei, din donaţii
şi sponsorizări;
- diminuarea veniturilor cu suma de 16.285.000 lei,
prevăzut în buget la transferuri din veniturile proprii ale
Ministerului sănătăţii.
Modificările propuse în bugetul instituţiei, pe partea
de cheltuieli, în secţiunea de funcţionare sunt
următoarele:
- majorarea cu suma de 6.984.000 lei la cheltuieli de
personal;
- diminuarea cu suma de 3.961.800 lei la bunuri şi
servicii;
În secţiunea de dezvoltare, pe parte de cheltuieli, se
propune diminuarea cu suma de 16.817.000 lei.
Bugetul rectificat al Spitalului Clinic Judeţean Mureş
propus spre aprobare se prezintă în anexa nr.4/1/b.
Detalierea
influenţelor
asupra
veniturilor
şi
cheltuielilor bugetare, pe ordonatori de credite, pe titluri
de cheltuieli, pe programele şi acţiunile aprobate prin
hotărârile Consiliului Judeţean Mureş, respectiv
modificările corespunzătoare efectuate în listele de
reparaţii şi investiţii, sunt prevăzute în anexele la
proiectul de hotărâre cu numerele: 1/b, 1/1/b, 1/2/b,
2/2/c, 2/9/a, 2/29/b, 2/46/b, 2/47/b, 2/49/b, 2/59/b,
3/b, 4/1/b, 7/c şi 8/b.
Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea
proiectului de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE

DIRECTOR

Ciprian Dobre
Bartha Iosif
_________________________________________________________________________________________________
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