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ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.1
din 9 ianuarie 2014
privind repartizarea sumelor pe unităţi
administrativ-teritoriale, pentru anul 2014,
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.181/08.01.2014 a
Direcţiei Economice,
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. 49.954/30.12.2013 a Şefului de administraţie
al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş,
precum şi avizele comisiilor de specialitate,
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 34.535 mii lei pentru
achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de
funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a
vechimii arieratelor şi 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
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma
Direcţia Economică
Nr.181/08.01.2014

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind repartizarea sumelor pe
unităţi administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, 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 şefului de administraţie al administraţiei
judeţene a finanţelor publice, 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 administrativteritorială 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 adresa nr.23.063/28.11.2013,
date cu privire la programele de dezvoltare locală şi
proiectele de infrastructură care necesită cofinanţare
locală pe anul 2014, respectiv situaţia obligaţiilor de
plată reprezentând arierate înregistrate la data de
30.11.2013 în contabilitatea unităţilor administrativteritoriale, 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 Şefului de administraţie al Administraţiei
Judeţene a Finanţelor Publice Mureş nr.7376/30.12.2013
Consiliul Judeţean Mureş a fost înştiinţat cu privire la
sumele care urmează a fi repartizate pe unităţi
administrativ-teritoriale.
Având în vedere cele prezentate mai sus, se
repartizează, prin hotărârea Consiliului Judeţean Mureş,
către bugetele comunelor, oraşelor şi municipiilor suma
de 34.535 mii lei, din care:
 11.575 mii lei, sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi
 22.960 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 2014.
PREȘEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV
Bartha Iosif

_________________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
Direcţia Economică
JUDEŢUL MURES
Nr.182/08.01.2014
ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind acoperirea deficitului
HOTĂRÂREA NR.2
bugetar pe anul 2013, a secţiunii de dezvoltare din
din 9 ianuarie 2014
excedentul bugetar al anului precedent
privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2013
a secţiunii de dezvoltare, din excedentul bugetar al
anului precedent
Bugetul Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2013
a fost aprobat prin HCJ nr.43/2013 pe cele două
Consiliul Judeţean Mureş,
secţiuni, secţiunea de funcţionare şi secţiunea de
Văzând Expunerea de motive nr.182/08.01.2014 a
dezvoltare, conform art.26 alin.(2) din Legea
Direcţiei Economice la proiectul de hotărâre privind
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
acoperirea deficitului bugetar pe anul 2013 a secţiunii de
modificările şi completările ulterioare,
dezvoltare din excedentul bugetar al anului precedent,
În baza art.4 din HCJ Nr.43/2013, s-a aprobat
precum şi avizele comisiilor de specialitate,
finanţarea deficitului secţiunii de dezvoltare, în sumă de
Având în vedere prevederile art.58 alin.(1) din Legea
51.000.000 lei, din excedentul anilor precedenţi.
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
Potrivit OMFP nr.2020/17.12.2013 pentru aprobarea
şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile OMFP
Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului
nr.2020/17.12.2013
pentru
aprobarea
Normelor
bugetar al anului 2013 şi ţinând seama de prevederile
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al
articolului nr.58, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind
anului 2013,
finanţele publice locale, cu modificările şi completările
În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(3) şi ale art.97,
ulterioare, excedentul anual al bugetului rezultat la
alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
încheierea exerciţiului bugetar pe cele două secţiuni,
publică locală, republicată, cu modificările şi completările
după efectuarea regularizărilor în limita sumelor
ulterioare,
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi după
achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul
hotărăşte:
financiar următor şi se poate utiliza în baza Hotărârii
Consiliului Judeţean pentru acoperirea eventualului
Art.1. Se aprobă acoperirea deficitului bugetar pe anul
deficit la sfârşitul exerciţiului bugetar.
2013 al secţiunii de dezvoltare în sumă de 27.772.121,71
Ţinând seama de cele de mai sus, propunem
lei, din excedentul bugetar al anului precedent.
aprobarea acoperirii deficitului bugetar pe anul 2013 a
Art.2. De executarea prezentei hotărâri răspunde
secţiunii de dezvoltare, în sumă de 27.772.121,71 lei.
Direcţia Economică, din cadrul Consiliului Judeţean Mureş.
Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea
proiectului de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR
Bartha Iosif

_________________________________________________________________________________________________
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu toate
ROMÂNIA
modificările şi completările ulterioare,
JUDEŢUL MUREŞ
Având în vedere propunerile făcute de către Direcţia
CONSILIUL JUDEŢEAN
pentru Agricultură Mureş cu adresa nr.1499 din
28.01.2014, precum și de către Camera Agricolă
HOTĂRÂREA NR.5
Județeană Mureș cu nr.1516/28.01.2014 cu privire la
din 30 ianuarie 2014
prețul mediu pentru masa verde obținută de pe pajiști,
privind completarea anexei la HCJ nr.190 din 19
În conformitate cu prevederile HG nr.1064/2013
decembrie 2013, privind stabilirea prețurilor medii
privind aprobarea Normelor metodologice pentru
la produsele agricole pentru evaluarea în lei a
aplicarea prevederilor OUG nr.34/2013 privind
arendei stabilită potrivit legii în cursul anului 2014
organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor
permanente și pentru modificarea și completarea Legii
Consiliul Judeţean Mureş,
fondului funciar nr.18/1991,
Văzând Expunerea de motive nr.1531/28.01.2014 la
În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1), lit.f şi ale
proiectul de hotărâre privind completarea anexei la
art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind
Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.190 din 19
administraţia publică locală republicată cu modificările şi
decembrie 2013, privind stabilirea prețurilor medii la
completările ulterioare,
produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei
stabilită potrivit legii în cursul anului 2014, precum şi
hotărăşte:
avizul comisiilor de specialitate,
Ţinând seama de prevederile art.62 alin.(2^2) din
Art.I. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean
Mureș nr.190/2013 privind stabilirea prețurilor medii la

produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei
stabilită potrivit legii în cursul anului 2014 se modifică și
se completează după cum urmează:
Nr.
crt.

Denumire
produs

U.M.

Preţ mediu
2014

I.Cereale, plante tehnice, furaje …………………………
11.
Masă
Lei/kg
0,05
verde
Art.II. (1) De executarea prezentei hotărâri răspunde
Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Mureş.
(2) Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul
Oficial al Judeţului Mureş şi se va transmite Administrației
Județene a Finanţelor Publice Mureş pentru a fi
comunicată unităţilor fiscale din subordine.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 1.531/28.01.2014
Dosar VII/C/1

Potrivit art.62 alin.(2^2) din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal cu toate modificările şi completările
ulterioare, în cazul veniturilor obţinute din arendarea
bunurilor agricole din patrimoniul personal, venitul brut
se stabileşte pe baza raportului juridic/contractului
încheiat între părţi şi reprezintă totalitatea sumelor în
bani încasate şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în
natură primite. În cazul în care arenda se exprimă în
natură, evaluarea în lei se va face pe baza preţurilor
medii ale produselor agricole, stabilite prin Hotărâre a
Consiliului Judeţean, ca urmare a propunerilor direcţiilor
teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.
Direcția pentru Agricultură Mureș, precum și Camera
Agricolă Județeană Mureș, în baza prevederilor HG
nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru aplicarea prevederilor OUG nr.34/2013 privind
organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor
permanente și pentru modificarea și completarea Legii
fondului funciar nr.18/1991, au stabilit un preț mediu
pentru masa verde obținută pe pajiște de 0,05 lei/kg.
Astfel, în urma adreselor nr.1499/28.01.2014 a
Direcției
pentru
Agricultură
Mureș,
respectiv
nr.1516/28.01.2014 a Camerei Agricole Județene Mureș,
se impune completarea anexei la HCJ nr.190/2013, la
capitolul I Cereale, plante tehnice, furaje cu rândul 11.
Masă verde.
Ținând cont de cele de mai sus, propunem aprobarea
proiectului de hotărâre alăturat.

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind completarea anexei la
PREŞEDINTE
DIRECTOR EXECUTIV
Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.190 din 19
Ciprian
Dobre
Bartha Iosif
decembrie 2013, privind stabilirea prețurilor medii la
produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei
stabilită potrivit legii în cursul anului 2014
_________________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.10
din 30 ianuarie 2014
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.1290/23.01.2014
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 a bunurilor achiziţionate,
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 II "Bunuri mobile", se completează prin
introducerea a şase poziţii noi, respectiv poziţiile 9-14,
reprezentând echipamente destinate colectării deşeurilor
reciclabile achiziţionate în cadrul proiectului „Sistem de
Management Integrat al Deşeurilor Solide” (SMIDS)
identificate în anexa, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei
Economice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, care
răspunde de aducerea sa la îndeplinire.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Compartimentul patrimoniu, servicii publice
Nr. 1290/23. 01.2014
Dosar VII/E/1
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
Astfel, în cadrul proiectului SMIDS Mureş, s-a
Programului Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu), Axa
prevăzut achiziţia de echipamente de colectare (pubele,
prioritară 2 - „Dezvoltarea sistemelor de management
containere, unităţi de compostare individuală), care să
integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice
asigure realizarea acestui obiectiv.
contaminate”, Domeniu Major de Intervenţie 2.1. În acest sens, urmare a finalizării contractului de
„Dezvoltarea sistemelor integrate de management al
achiziţie publică ”Furnizare de echipamente – Lot 1
deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al
pentru sistem integrat de gestionare a deşeurilor in
deşeurilor”.
judeţul Mureş, Romania” au fost achiziţionate
Prin implementarea Proiectului ”Sistem de Management
echipamente destinate colectării deşeurilor reciclabile,
Integrat al Deșeurilor Solide” (SMIDS), la nivelul județului
identificate în anexa la proiectul de hotărâre.
Mureș se va realiza unificarea gestiunii serviciilor de
Întrucât, contractul de furnizare echipamente a fost
colectare, sortare, transport, tratare și depozitare a
finalizat şi toate bunurile mobile au fost recepţionate
deșeurilor municipale din judeţ, inclusiv închiderea unor
conform procesului verbal de recepţie finală
depozite neconforme.
nr.24691/30.12.2013, se impune ca echipamentele astfel
Conform aplicaţiei de finanţare şi a acordului de
dobândite, să fie cuprinse în inventarul domeniului public
asociere încheiat de toate unităţile administrativ –
al judeţului Mureş, sens în care, propunem completarea
teritoriale din judeţul Mureş în vederea implementării
anexei la HCJM nr.42/2001 privind însuşirea domeniului
Proiectului, precum şi în raport de prevederile Legii
public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările
nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,
ulterioare, conform proiectului de hotărâre pe care îl
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
supunem spre aprobare, anexat prezentei.
bunurile mobile dobândite în cadrul Proiectului SMIDS
Mureş revin beneficiarului – Judeţul Mureş, intrând în
PREŞEDINTE
proprietatea acestuia.
Ciprian Dobre
DIRECTOR : Bartha Iosif
Unul dintre obiectivele importante ale proiectului
DIRECTOR : Valer Băţaga
„Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în
DIRECTOR : Genica Nemeș
judeţul Mureş” (SMIDS Mureş) îl constituie implementarea
colectării selective a deşeurilor reciclabile.
_________________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR.13
din 30 ianuarie 2014
pentru validarea Dispoziţiei nr.288/30 decembrie
2013 privind rectificarea bugetelor Spitalului Clinic
Judeţean Mureş şi al Spitalului Municipal „Dr. Ghe.
Marinescu” Târnăveni, pentru anul 2013
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.1244/23.01.2014 a
Direcţiei Economice, precum şi avizul comisiilor de
specialitate,
Având în vedere prevederile art.19 alin.(2) şi 82 din
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. b), alin.(3) lit.
a) 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.288/30 decembrie
2013 privind rectificarea bugetelor Spitalului Clinic
Judeţean Mureş şi al Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe
Marinescu” Târnăveni, pentru anul 2013, 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
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

Direcția Economică
Nr.1244/23.01.2014
Dosar VII/C/1

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru validarea Dispoziţiei
nr.288/30 decembrie 2013 privind rectificarea bugetelor
Spitalului Clinic Judeţean Mureş şi al Spitalului Municipal
„Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, pentru anul 2013
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.
De asemenea, potrivit articolului nr.82 din cadrul
aceleiaşi legi, diminuarea respectiv majorarea bugetelor
se poate aproba prin dispoziţie a autorităţii executive,
urmând ca, în şedinţa autorităţii deliberative să se
valideze modificările respective.
Prin adresele nr.14.465 şi 15.269 din 30 decembrie
2013, 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
Judeţeană de Asigurări de Sănătate şi Direcţia de
Sănătate Publică Mureş.
Ca urmare, prin Dispoziţia nr.288/30.12.2013, 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 30
ianuarie 2014.
Având în vedere cele prezentate, propunem
aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV
Bartha Iosif

_________________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.14
din 30 ianuarie 2014
privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean
Mureş pentru anul 2014
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Raportul nr.1.667/29.01.2014 la proiectul de
hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului
Judeţean Mureş pentru anul 2014, precum şi avizul
comisiilor de specialitate,
Potrivit prevederilor Legii nr.356/2013 privind
aprobarea bugetului de stat pe anul 2014,
În conformitate cu art.14 şi art.58 din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor 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:

cazul înregistrării unor goluri de casă provenite din
decalaj între veniturile şi cheltuielile anului curent,
precum şi pentru acoperirea definitivă a eventualului
deficit bugetar rezultat la finele exerciţiului bugetar
2014.
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 nr.2/1 până la 2/99.
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 3/12.
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 bugetul împrumuturilor, conform
anexelor nr.5 de la 5/1 la 5/3.
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
2014 pentru Consiliul Judeţean Mureş, instituţiile şi
serviciile publice subordonate, conform anexei nr.7.
Art.12. Se aprobă programul de reparaţii pe anul
2014 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 2014, conform anexei nr.9 şi 9/1.
Art.14. Se aprobă bugetul proiectelor multianuale
pentru anul 2014 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.

Art.1. Se aprobă bugetul Consiliului Judeţean Mureş
pe anul 2014 la venituri în sumă de 276.019.000 lei şi
la cheltuieli în sumă de 327.721.000 lei, pe secţiune de
funcţionare şi secţiune de dezvoltare.
Art.2. Se aprobă bugetul Consiliului Judeţean Mureş
pe anul 2014, secţiunea de funcţionare, conform anexei
nr.1/1.
Art.3. Se aprobă bugetul Consiliului Judeţean
Mureş pe anul 2014, secţiunea de dezvoltare, conform
anexei nr.1/2.
Art.4. Se aprobă finanţarea deficitului secţiunii de
dezvoltare în sumă de 51.702.000 lei din excedentul
PREŞEDINTE
Contrasemnează
anilor precedenţi.
Ciprian Dobre
SECRETAR
Art.5. Se aprobă utilizarea temporară din
excedentul anilor precedenţi a sumei de 1.007.000 lei în
_________________________________________________________________________________________________
În conformitate cu prevederile art.4. alin (1) lit. "a"
ROMÂNIA
din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea
JUDEŢUL MUREŞ
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici
CONSILIUL JUDEŢEAN
la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt
acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect
o participaţie majoritară,
HOTĂRÂREA NR.15
Luând în considerare prevederile Ordinului
din 30 ianuarie 2014
Ministerului Finanţelor Publice nr.2032/2013 privind
privind aprobarea bugetului de venituri şi
aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri
cheltuieli pe anul 2014 pentru S.C. "Parc
şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici,
Industrial Mureş" S.A
precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia,
În temeiul dispoziţiilor art.91 alin(2) lit."d" şi ale
Consiliul Judeţean Mureş,
art.97 alin(1) din Legea nr.215/2001 privind
Văzând expunerea de motive nr.377/23.01.2014 a
administraţia publică locală republicată, cu modificările
Direcţiei Economice la proiectul de hotărâre privind
şi completările ulterioare,
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
hotărăşte:
2014 pentru S.C." Parc Industrial Mureş" S.A, adresa
nr.377/11.01.2014 a S.C." Parc Industrial Mureş" S.A,
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe
precum şi avizul comisiilor de specialitate,
anul 2014 pentru S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A,

conform anexelor nr.1-5 şi nr.8, care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se mandatează dl Sigmirean Mircea, 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 dl-lui Sigmirean Mircea,
care răspund de aducerea sa la îndeplinire.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
Nr.377/23.01.2014
CONSILIUL JUDEȚEAN
Dosar VI D/1
Direcția Economică
Compartimentul analiză și asistență economică
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru S.C. "Parc
Industrial Mureş" S.A

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 art.4. alin (1) lit. "a"
din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici
la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt
acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect
o participaţie majoritară, bugetele de venituri şi
cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin
hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului
local, judeţean, respectiv a Consiliului General al
Municipiului Bucureşti, după caz, iniţiată de ordonatorii
principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub
autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii
economici.
Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al SC
Parc Industrial Mureş SA respectă forma şi structura
aprobată de OMFP nr.2032/2013, cu precizarea că
anexele de fundamentare nr.6 şi 7 nu se completează
având în vedere că societatea nu are plăţi restante şi
nici împrumuturi.
Faţă de cele expuse mai sus, propunem spre
aprobare prezentul proiect de hotărâre.

PREȘEDINTE
DIRECTOR
Consiliul Judeţean Mureş este acţionar majoritar la
Ciprian Dobre
Bartha Iosif
SC Parc Industrial Mureş SA, societate înfiinţată în anul
_________________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.16
din 30 ianuarie 2014
privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al RA „ Aeroportul Transilvania” Tîrgu
Mureş pe anul 2014
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.1479/27.01.2014 a
Direcţiei Economice, precum şi avizul comisiilor de
specialitate, la proiectul de hotărâre privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al RA „Aeroportul
Transilvania” Tîrgu Mureş pe anul 2014,
Având în vedere prevederile art.48 alin.(1) şi
alin.(2), lit.(a) din Legea nr. 356/2013, Legea bugetului
de stat pe anul 2014,
Ţinând seama de Ordinul MFP nr.2032/2013 privind
aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri
şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici,
precum şi a anexelor de fundamentare a acesteia,
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. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al
RA „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş pe anul 2014
conform anexelor nr.1 până la nr.8, care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei
Economice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi RA
„Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, care răspund de
aducerea sa la îndeplinire în condiţiile legii.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Serviciul buget
Nr. 1479/27.01.2014
Dosar VII/C/1
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli al RA „Aeroportul Transilvania „ Tg.
Mures pentru anul 2014
În vederea aprobării bugetului de venituri şi
cheltuieli al regiei pentru anul 2014, prin adresa nr.
779/16.01.2014, conducerea Aeroportului a înaintat
Consiliului Judeţean Mureş proiectul BVC 2014, aprobat
în Consiliul de Administraţie al regiei.
Proiectul de buget prezentat spre aprobare este în
concordanţă cu prevederile Ordinului M.F.P. nr.
2032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii
bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii
operatori economici şi cuprinde 7 anexe.

Nota de fundamentare care a stat la baza proiectului
BVC este conformă cu art.4 şi art.5 ale HCJ nr.
107/2011 privind încredinţarea serviciului de interes
economic general al RA „ Aeroportul Transilvania” Tg.
Mureş, reflectă în mod distinct în cuprinsul acesteia
veniturile şi cheltuielile aferente serviciului de interes
economic general, de cele aferente activităţiilor
economice ce nu au legătură cu 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 cheltuieli comune ale regiei.
Ţinând seama de cele de mai sus prezentate,
propunem alocarea următoarelor sume: 5.260.000 lei
compensaţie pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiilor
de Serviciu de Interes Economic General şi 3.070.000
lei pentru reparaţii la obiective din domeniul public al
judeţului respectiv 2.500.000 lei necesari pentru
acoperirea cheltuielilor de capital.
Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea
proiectului de hotărâre alăturat.

PREŞEDINTE
DIRECTOR EXECUTIV
Ciprian Dobre
Bartha Iosif
_________________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.17
din 30 ianuarie 2014
privind stabilirea tarifului de securitate la R.A
"Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş"
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.1245/23.01.2014 a
Direcţiei Economice, precum și avizul comisiilor de
specialitate,
Având în vedere:
- prevederile Ordinului nr.2190/2005 privind
utilizarea tarifului de securitate aeroportuară
- prevederile art.4 alin.(8) din Hotărârea nr.
107/18.08.2011 care stabileşte Consiliul Judeţean
Mureş ca fiind autoritatea ce aprobă tarifele
aeroportuare pentru RA "Aeroportul Transilvania" Tîrgu
Mureş pe perioada în care regia beneficiază de
compensaţie pentru ducerea la îndeplinire a serviciului
public încredinţat;
- Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1406/2013
privind aprobarea cuantumului sumei alocate din tariful
de securitate pentru finanţarea structurii cu
responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile și
art.11 din Ordonanţa Guvernului nr.17/2011 privind
controlul calităţii în securitatea aviaţiei civile,
- Adresa nr. 52265/18.11.2013, a Ministerului
Transporturilor – Direcţia aviaţie Civilă şi Spaţiu Aerian
şi Adresa RA "Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureş”
nr.6459/2013,
În temeiul art.91 alin.(1) lit. d) şi 97 alin.(1) din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Se stabileşte tariful de securitate practicat de
R.A. "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş, la 1,85
euro/pasager.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei
Economice şi R.A „Aeroportul Transilvania - Tîrgu
Mureş”, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Compartimentul patrimoniu, servicii publice
Nr.1245/23.01.2014
Dosar VII/E/1
EXPUNERE DE MOTIVE
privind stabilirea tarifului de securitate la R.A
"Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş"
Hotărârea Guvernului nr. 455/2011 privind tarifele
de aeroport, transpune în totalitate în legislaţia
naţională prevederile Directivei 2009/12/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului European din 11
martie 2009 privind tarifele de aeroport. Prin art. 5
alin.(1) şi (2) din actul normativ menţionat, se permite
administratorilor aeroporturilor să asocieze anumite
condiţii tarifelor de aeroport şi, de asemenea, să
adapteze tarifele de aeroport în funcţie de anumite
aspecte de interes public şi general, în baza unor criterii
relevante, obiective şi transparențe.
Astfel,
prin Hotărârea Consiliului
Judeţean
nr.83/2012 au fost aprobate taxele și tarifele practicate
de RA "Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureş.
Ordonanţa Guvernului nr.17/2011 privind controlul
calităţii în securitatea aviaţiei civile reglementează că
plata îndemnizaţiilor pentru componenţii echipei de
audit se suportă de către autoritatea competentă din
venituri proprii, care se constituie din alocarea sumei de
0,15 euro/pasager din tariful de securitate perceput pe
aeroporturile din România. Drept urmare, prin
Hotărârea Consiliului Judeţean nr.10/2012 s-a aprobat
tariful de securitate de 1,7 euro/pasager îmbarcat care
include şi suma de 0,15 euro/pasager, sumă ce se
virează lunar după colectare în contul autorităţii
competente conform actului normativ anterior invocat.
Prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr.1406/14
noiembrie 2013 privind aprobarea cuantumului sumei
alocate din tariful de securitate pentru finanţarea
structurii cu responsabilităţi în domeniul securităţii
aviaţiei civile, s-a reglementat că începând cu 1 ianuarie
2014, cuantumul sumei alocate din tariful de securitate
pentru finanţarea structurii cu responsabilităţi în
domeniul securităţii aviaţiei civile, prevăzut la art.11 din
Ordonanţa Guvernului nr.17/2011, este de 0,28
euro/pasager.

Administraţiile aeroporturilor includ suma de 0,28
euro/pasager în tariful de securitate aprobat de către
Ministerul Transportului şi Infrastructurii şi o virează
lunar, după colectare în contul autorităţii competente.
Urmare a acestor noi reglementări legislative, ținând
cont de adresa nr.52265/18.11. 2013 a Direcţiei Aviaţiei
Civile şi Spaţiu Aerian din cadrul Ministerului
Transporturilor, prin adresa nr.22667/2013 Aeroportul
Transilvania Tîrgu – Mureş ne solicită modificarea
tarifului de securitate de la 1,7 euro/pasager la 1,85
euro/pasager.

Facem menţiunea că această modificarea a tarifului
de securitate nu duce la obţinerea unor venituri
suplimentare întrucât suma cu care se modifică acest
tarif aeroportuar va fi colectată de către Aeroport şi
virată către autoritatea competentă.
Faţă de cele prezentate mai sus, supunem dezbaterii
şi aprobării proiectul de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV
Bartha Iosif

_________________________________________________________________________________________________
din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de
ROMÂNIA
aducerea sa la îndeplinire.
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Contrasemnează
Ciprian Dobre
SECRETAR
Paul Cosma
HOTĂRÂREA NR.29
din 27 februarie 2014
ROMÂNIA
pentru modificarea şi completarea Anexei la HCJ
JUDEȚUL MUREȘ
nr.42/2001 privind însuşirea inventarului
CONSILIUL JUDEȚEAN
domeniului public al judeţului Mureş, cu
Direcția Economică
modificările şi completările ulterioare
Nr.2.958/20.02.2014
Dosar VII/E/1
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.2.958/20.02.2014
EXPUNERE DE MOTIVE
prezentată de Direcţia Economică, precum şi avizele
la
proiectul
de hotărâre pentru modificarea şi
comisiilor de specialitate,
completarea
Anexei
la HCJ nr.42/2001 privind însuşirea
Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998
inventarului
domeniului
public al judeţului Mureş, cu
privind bunurile proprietate publică cu modificările şi
modificările
şi
completările
ulterioare
completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare
de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, precum şi
Prin
Hotărârea
Consiliului
Judeţean
Mureş
Procesul-verbal de recepţie a bunurilor achiziţionate,
nr.75/2013
s-a
aprobat
cuprinderea
în
domeniul
public
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1) lit. c) şi
al
judeţului,
a
imobilului
situat
în
localitatea
Archita
art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind
clădire
şi
teren
aferent
în
suprafaţă
de
609
mp,
administraţia publică locală, republicată, cu modificările
destinat
înfiinţării
unui
centru
de
sănătate
şi completările ulterioare,
multifuncţional, ca unitate sanitară în structura
Spitalului Clinic Judeţean Mureş.
hotărăşte:
Ulterior, în urma efectuării măsurătorile de precizie,
în
vederea întocmirii documentaţiei de intabulare a
Art.1. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean
imobilului
în cauză, s-a constatat faptul că terenul
Mureş nr.42/2001 privind însuşirea inventarului
aferent
acestuia
este de 748 mp şi nu de 609 mp cum
domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi
apărea
în
documentaţia
de transmitere a imobilului.
completările ulterioare, se modifică şi se completează
În acest sens, Consiliul Judeţean Mureş prin
după cum urmează:
Hotărârea nr.150/2013 a aprobat modificarea Hotărârii
a) la secţiunea I "Bunuri Imobile"- poziţia nr.794
nr.58/2013 privind solicitarea adresată Consiliului Local
„Clădire şi teren aferent, coloana (4) "Elemente de
al Comunei Vînători pentru trecerea unui imobil din
identificare" se modifică şi va avea următorul cuprins:
domeniul public al comunei Vînători şi din administrarea
"Comuna Vînători, Sat Archita, Construcţie şi teren
Consiliului Local Vînători în domeniul public al judeţului
aferent în suprafaţă de 748 mp;
Mureş şi în administrarea Consiliului Judeţean Mureş, în
b) secţiunea I "Bunuri Imobile", se completează prin
sensul modificării elementelor de identificare ale
introducerea a două poziţii noi, respectiv poziţiile nr.
imobilului, respectiv a suprafeţei terenului aferent aşa
796 - 797, reprezentând bunurile ce compun depozitul
cum aceasta a rezultat din măsurători.
zonal de deşeuri Sînpaul şi instalaţia de tratare mecano
De asemenea, în sensul celor mai sus arătate,
- biologică a deşeurilor Sînpaul, judeţul Mureş, realizate
Consiliul Local al Comunei Vînători prin Hotărârea
în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al
nr.6/2014 a aprobat modificarea şi completarea
Deşeurilor Solide” (SMIDS), identificate în anexa, ce
Hotărârii nr.12/2013 privind aprobarea trecerii unui
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
imobil din domeniul public al comunei Vînători şi din
Art.2. Direcţia Amenajare Teritoriu şi Urbanism din
administrarea Consiliului Local Vînători în domeniul
cadrul Consiliului Judeţean Mureş răspunde de
public al judeţului Mureş şi în administrarea Consiliului
întocmirea documentaţiei de intabulare a bunurilor
Judeţean Mureş.
imobile menţionate la art.1.
Având în vedere modificările şi completările actelor
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei
administrative mai sus invocate se impune modificarea
Economice și Direcţiei Amenajare Teritoriu şi Urbanism

elementelor de identificare ale poziţiei nr.794 „Clădire şi
teren aferent" din Anexa la HCJ nr.42/2001.
În cadrul proiectului ”Sistem de Management
Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Mureş”(SMIDS
Mureş), în valoare de 187.454.679 lei fără TVA, finanţat
din Fondul European pentru Dezvoltare Regională
(FEDR) în cadrul POS Mediu, Axa prioritară 2
„Dezvoltarea sistemelor de management integrat al
deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate”
s-au realizat investiţiile prioritare legate de
managementul integrat al deşeurilor la nivel judeţean,
pe următoarele paliere: colectare separată, valorificarereciclare, reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile
şi eliminarea deşeurilor pe un depozit conform.
Astfel, în cadrul contractului de tip proiectare şi
execuţie „Construcţia depozitului zonal de deşeuri, a
instalaţiei de tratare mecano - biologică şi închiderea
depozitelor neconforme în judeţul Mureş”, cu o valoare
de 100.750.643,84 RON + TVA, au fost realizate
investiţii, defalcate pe următoarele sectoare de lucrări:

Sector 5 - Închiderea depozitului neconform de
deşeuri Iernut
Sector 6 - Închiderea depozitului neconform de
deşeuri Luduş
Sector 7 - Închiderea depozitului neconform de
deşeuri Sovata
Întrucât, lucrările au fost finalizate şi întreaga
infrastructură creată (bunuri mobile/imobile) a fost
recepţionată de către comisia de recepţie constituită în
acest sens la terminarea lucrărilor, se impune ca
investiţiile aferente Sectorului 1 şi 2, respectiv depozitul
zonal de deşeuri şi instalaţia de tratare mecano biologică a deşeurilor Sînpaul, 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.
Având în vedere cele expuse, supunem spre
dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre anexat.

Sector 1 – Construcţia depozitului zonal de deşeuri
Sînpaul
Sector 2 – Construcţia instalaţiei de tratare mecanoPREŞEDINTE
biologică a deşeurilor Sînpaul
Ciprian Dobre
DIRECTOR : Bartha Iosif
Sector 3 – Închiderea depozitului neconform de
DIRECTOR : Valer Băţaga
deşeuri Tîrgu Mureş/Cristeşti
DIRECTOR : Genica Nemeș
Sector 4 - Închiderea depozitului neconform de
deşeuri Reghin
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HOTĂRÂREA NR.35
din 27 februarie 2014
privind stabilirea unor măsuri pentru derularea
procedurii de acordare de finanţări
nerambursabile din bugetul public al judeţului
Mureş, pentru anul 2014, în domeniile: cultură,
culte, sport şi asistenţă socială

Consiliul Judeţean Mureş,
Analizând expunerea de motive a Serviciului Resurse
Umane nr.2.960 din 20.02.2014, la proiectul de
hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru derularea
procedurii de acordare de finanţări nerambursabile din
bugetul public al judeţului Mureş, pentru anul 2014, în
domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială,
În conformitate cu prevederile Legii Nr.350/2005
privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi non-profit de interes
general, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi cu dispoziţiile legale specifice fiecărui
domeniu, respectiv:
 Ordonanţa
Guvernului
Nr.51/1998
privind
îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor,
proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Ordonanţa Guvernului Nr.82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,

republicată,
respectiv
Hotărârea
Guvernului
nr.1470/2002 republicată, privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului
Nr.82/2001;
 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, respectiv Hotărârea Guvernului
nr.1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii Nr.34/1998, cu
modificările ulterioare,
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului
Judeţean Mureş nr.14 din 30 ianuarie 2014 privind
aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru
anul 2014,precum și 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 programul anual de acordare a
finanţărilor nerambursabile din bugetul public al
judeţului Mureş, pentru anul 2014, 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.51/1998 privind îmbunătăţirea
sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor
culturale, cu modificările și completările ulterioare,
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 2014, în
domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială, se
vor aproba prin dispoziţie a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Mureş.
Art.4.
(1)Prezenta
hotărâre
se
comunică
persoanelor nominalizate la art.2, care răspund de
ducerea ei la îndeplinire.
(2) Pentru aducerea la cunoștință publică, anexa
1 la prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial
al României, Partea a VI-a, prin grija Serviciului Resurse
Umane din aparatul de specialitate al Consiliului
Județean Mureș.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma
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EXPUNERE DE MOTIVE
privind stabilirea unor măsuri pentru derularea
procedurii de acordare de finanţări nerambursabile din
bugetul public al judeţului Mureş, pentru anul 2014, în
domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială

Prin
Hotărârea
Consiliului
Judeţean
Mureş
nr.14/30.01.2014 au fost aprobate fondurile destinate
contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul
public al judeţului Mureş, pentru anul 2014,
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, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Ordonanţa Guvernului Nr.82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,
republicată
şi
respectiv
Hotărârea
Guvernului
nr.1470/2002 republicată, privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului
Nr.82/2001;
 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, cu modificările ulterioare;
 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 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
selecţionarea proiectului 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. 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, fiind nominalizaţi 2
specialişti cu o experienţă de minimum 3 ani de
practică în acest domeniu.

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, supunem spre
aprobare proiectul de hotărâre privind stabilirea unor

măsuri pentru derularea procedurii de acordare de
finanţări nerambursabile din bugetul public al judeţului
Mureş, pentru anul 2014, în domeniile: cultură, culte,
sport şi asistenţă socială.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre
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HOTĂRÂREA NR.52
din 27 martie 2014
privind rectificarea bugetului Consiliului
Județean Mureș pentru anul 2014

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.4.855 din
21.03.20142014 a Direcției Economice la proiectul de
hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului
Județean Mureș pentru anul 2014, precum şi avizul
comisiilor de specialitate,
Potrivit Ordinului nr.167 al Ministerului Sănătății din
13 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de
aplicare a prevederilor art.18 din Ordonanța de Urgență
a
Guvernului
nr.103/2013
privind
salarizarea
personalului plătit din fonduri publice în anul 2014,
precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice,
Având în vedere dispozițiile art.19 și art.61 alin.(6)
din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,
cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(3) și ale art.97,
alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Hotărârea Consiliului Județean Mureș
nr.14/2014 privind aprobarea bugetului Consiliului
Județean Mureș pentru anul 2014, se modifică și se
completează după cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul conținut:
”Art.1. Se aprobă bugetul Consiliului Județean Mureș pe
anul 2014 la venituri în sumă de 276.907.500 lei și la
cheltuieli în sumă de 328.609.500 lei, pe secțiune de
funcționare și secțiune de dezvoltare.”
2. Articolul 6 se modifică și va avea următorul conținut:
”Art.6. Se aprobă bugetul propriu al Consiliului
Județean Mureș și al instituțiilor finanțate integral sau
parțial din bugetul Consiliului Județean Mureș, cu
detalierea cheltuielilor pe articole și alineate conform
anexelor nr.2, de la 2/1 până la 2/102.”
3. Anexele nr.1, 1/1, 1/2, 2/1, 2/5, 2/6, 2/16, 2/17,
2/18, 2/19, 2/35, 2/41, 2/78, 2/83, 2/85, 2/86, 3, 3/7,
3/11, 4/1, 4/2, 5, 5/3, 7 și 10 la HCJ nr.14/2014 se
modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1/a, 1/1/a,

1/2/a, 2/1/a, 2/5/a, 2/6/a, 2/16/a, 2/17/a, 2/18/a,
2/19/a, 2/35/a, 2/41/a, 2/78/a, 2/83/a, 2/85/a, 2/86/a,
3/a, 3/7/a, 3/11/a, 4/1/a, 4/2/a, 5/a, 5/3/a, 7/a și 10/a.
4. După anexa nr.2/99 se introduc trei anexe noi,
nr.2/100, 2/101 si 2/202.
Art.2. Anexele nr. 1/a, 1/1/a, 1/2/a, 2/1/a, 2/5/a,
2/6/a, 2/16/a, 2/17/a, 2/18/a, 2/19/a, 2/35/a, 2/41/a,
2/78/a, 2/83/a, 2/85/a, 2/86/a, 3/a, 3/7/a, 3/11/a,
4/1/a, 4/2/a, 5/a, 5/3/a, 7/a și 10/a fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. De executarea prezentei hotărâri răspund
instituțiile subordonate, R.A. Aeroportul TRANSILVANIA
Tîrgu Mureș și direcțiile de specialitate din cadrul
Consiliului Județean Mureș.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma
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la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului
Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2014

În conformitate cu prevederile art.19 din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean
Mureş poate aproba rectificarea bugetului propriu ca
urmare a unor propuneri fundamentate ale
ordonatorilor principali de credite.
Prin adresa nr.707/753/04.02.2014, Direcţia de
Sănătate Publică a Judeţului Mureş comunică Spitalului
Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu ”Târnăveni alocarea
sumei de 28.000 lei, suplimentar pentru implementarea
programelor de sănătate publică. De asemenea prin
adresa nr.1221/19.02.2014, Direcţia de Sănătate
Publică a Judeţului Mureş comunică Spitalului Clinic
Judeţean Mureş alocarea sumei de 4.139.000 lei,
pentru finanţarea programelor de sănătate publică.

Propunem majorarea bugetelor celor două spitale cu
Judeţean Mureş pe anul 2014 pentru RA Aeroportul
sumele sus amintite.
Transilvania Tg. Mureş au fost aprobate sume pentru
Potrivit Ordinului nr.167 al Ministerului Sănătăţii din
finanţarea activităţilor curente pe titlul 51.01.05,
13 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de
respectiv pentru investiţii, titlul 55.01.13. Potrivit
aplicare a prevederilor art.18 din Ordonanţa de urgenţă
adresei nr.415.314/12.02.2014 a Ministerului Finanţelor
a
Guvernului
nr.103/2013
privind
salarizarea
privind modificarea clasificaţiei bugetare, propunem
personalului plătit din fonduri publice în anul 2014,
reaşezarea sumelor pe titlul 55.01.18 pentru finanţarea
precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice,
activităţilor curente, respectiv pentru investiţii pe titlul
art.12 alin(2) „Sumele aferente plăţii bursei de
55.01.56, în cadrul aceluiaşi volum.
rezidenţiat se prevăd în bugetul unităţii plătitoare la
Prin adresa nr.4323/2014, Spitalul Clinic Judeţean
titlul 59 - Alte cheltuieli, articolul 59.01 - Burse”.
Mureş, urmare a Procesului verbal de control şi
Precizăm că potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean
conformare întocmit de către Inspectoratul pentru
nr.14/2014 privind aprobarea bugetului Consiliului
Situaţii de Urgenţă solicită includerea în lista de
Judeţean Mureş pentru anul 2014, sumele pentru plata
investiţii a unor noi obiective:
acestor burse pentru rezidenţi au fost cuprinse la titlul
- ascensor tip targă , imobil str. Gheorghe Marinescu
„Cheltuieli de personal”, art.10.01.30 „Alte drepturi
nr.1 (cu rezistenţă la foc);
salariale în bani”. Propunem efectuarea acestor
- modificarea punctului de lift (înălţarea celui existent
modificări în baza ordinului sus amintit, la Spitalul Clinic
precum şi modificarea în partea superioară);
Judeţean Mureş, respectiv Spitalul Municipal „Dr.
- ignifugarea uşilor la liftul existent cu vopsele
Gheorghe Marinescu ” Târnăveni.
termospumate şi rezistenţă la foc;
În baza adresei nr.415/13.03.2014 Primăria
- racordarea secţiei ATI la reţeaua publică de apă
Comunei Ideciu de Jos comunică Căminului pentru
suplimentat cu pompa de apă şi doi hidranţi;
Persoane Vîrstnice Ideciu că urmează să le vireze suma
- paravan de protecţie împotriva radiaţiilor pentru
de 56.000 lei, reprezentând 40% din drepturi câştigate
scintigrafie.
prin sentinţa nr.204/2012 şi sentinţa nr.3844/2012.
Se propune finanțarea acestor obiective prin
Drepturile câştigate de salariaţi sunt din perioada când
realocarea sumelor cuprinse în bugetul aprobat, precum
această instituţie era în subordinea primăriei. Propunem
și scoaterea din programul de investiții a obiectivelor
majorarea bugetului Căminului pentru Persoane
propuse a fi finanțate din Fondul Ministerului Sănătății,
Vârstnice Ideciu cu suma respectivă.
urmând a fi reprogramate după încheierea contractelor
Potrivit
contractului
de
sponsorizare
de finanțare cu Ministerul Sănătății.
nr.218715/2013, compania AQUASERV SA a virat în
Prin adresa nr.2765/2014, Direcţia de Dezvoltare
contul Centrului Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi
Regională şi Implementare Proiecte solicită alocarea de
Educaţie Artistică Mureş suma de 2.500 lei. Ţinându-se
fonduri suplimentare în valoare de 1.409.000 lei pentru
seama de prevederile legale, această sumă a fost virată
proiectul„ Sistem de Managagement Integrat al
în contul Consiliului Judeţean Mureş, urmând să fie
Deşeurilor Solide în judeţul Mureş, urmare a actelor
redirecţionată către această instituţie după rectificare.
adiţionale încheiate în vederea finalizării investiţiei.
Astfel, propunem majorarea bugetului Centrului
Propunem alocarea sumei menționate din sumele
Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie
provenite din rambursări de fonduri şi din cele
Artistică Mureş.
prevăzute în programul de investiţii pentru obiectivele
Având în vedere prevederile Ordonanţei nr.51/1998
de investiții aferente proiectelor la care sunt depuse
privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a
cereri de finanțare.
programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, art.1^2
Modificările prezentate se regăsesc în anexele nr.
alin.(2), autoritatea finanţatoare va delimita cuantumul
1/a, 1/1/a, 1/2/a, 2/1/a, 2/5/a, 2/6/a, 2/16/a, 2/17/a,
sumei necesare pentru finanţarea programului/
2/18/a, 2/19/a, 2/35/a, 2/41/a, 2/78/a, 2/83/a, 2/85/a,
programelor prioritar/prioritare şi va constitui un fond
2/86/a, 2/100, 3/a, 3/7/a, 3/11/a, 4/1/a, 4/2/a, 5/a,
pentru finanţarea nerambursabilă a nevoilor culturale
5/3/a, 7/a și 10/a
de urgenţă, reprezentând un procent de până la 8%,
Față de cele de mai sus, propunem proiectul de
dar nu mai puţin de 2%. Propunem constituirea acestui
hotărâre alăturat.
fond potrivit detalierii „Proiecte culturale de urgenţă” în
sumă de 32.000 lei prin diminuarea cu aceeaşi sumă a
detalierii „Proiecte culturale”.
Prin
Hotărârea
Consiliului
Judeţean
Mureş
nr.14/2014 de aprobare a bugetului de venituri şi
cheltuieli a Consiliului Judeţean Mureş pentru anul
2014, indemnizaţiile pentru transportul cadrelor
didactice de la şi până la locul de muncă din cadrul
instituţiilor de invăţământ special au fost cuprinse la
PREŞEDINTE
DIRECTOR EXECUTIV
Titlul Cheltuieli de personal, art.10 alin. 01.15. Potrivit
Ciprian Dobre
Bartha Iosif
anexei nr.4 din Legea nr.356/2013, Legea bugetului de
stat pentru anul 2014, se precizează că aceste deplasări
se vor achita din economii la titlul „ Bunuri şi servicii”,
art.20.01.07 „Transport”. Propunem aceste modificări
cu încadrare în bugetul aprobat iniţial.
Prin
Hotărârea
Consiliului
Judeţean
Mureş
nr.14/2014 privind aprobarea bugetului Consiliului
_________________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

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

HOTĂRÂREA NR.66
din 16 aprilie 2014
privind aprobarea contului de execuție al
bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului
Județean Mureș și a situațiilor financiare anuale,
cu anexe, pe anul 2013

Art.1. Se aprobă contul de execuție al bugetului de
venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Mureș pe
anul 2013 potrivit anexei nr.1.
Art.2. Se aprobă contul de execuție al bugetului
secțiunii de funcționare pe anul 2013 potrivit anexei
nr.2.
Art.3. Se aprobă contul de execuție al bugetului
secțiunii de dezvoltare pe anul 2013 potrivit anexei
nr.3.
Art.4. Se aprobă anexele la situațiile financiare ale
Consiliului Județean Mureș pe anul 2013, de la nr.4 la
nr.16.
Art.5. Anexele 1-16 fac parte integrantă din
prezenta hotărâre și se publică în Monitorul Oficial al
Județului Mureș.

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.5.858/9.IV.2014 la
proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de
execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al
Consiliului Județean Mureș și a situațiilor financiare cu
anexe pe anul 2013, precum şi avizul comisiilor de
specialitate,
Ţinând seama de prevederile art.57 alin.(4) din
Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu
PREŞEDINTE
Contrasemnează
modificările și completările ulterioare,
Ciprian
Dobre
SECRETAR
În temeiul prevederilor art.91, alin.(3), lit. ”a”, ale
Paul
Cosma
art.97, alin.(1) și ale art.104 alin (4), litera ”b” din
________________________________________________________________________________
financiare anuale, a Conturilor anuale de execuție a
ROMÂNIA
bugetului în următoarea structură:
JUDEȚUL MUREȘ
La venituri:
CONSILIUL JUDEȚEAN
- Prevederi bugetare inițiale;
Direcția Economică
- Prevederi bugetare definitive;
Nr.5.858/9.IV.2014
- Încasări realizate
La cheltuieli:
- Credite bugetare inițiale;
EXPUNERE DE MOTIVE
- Credite bugetare definitive;
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de
- Plăți efectuate.
execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al
Contul de execuție al bugetului de venituri și
Consiliului Județean Mureș și a situațiilor financiare
cheltuieli al Consiliului Județean Mureș la data de 31
anuale, cu anexe, pe anul 2013
decembrie 2013, anexat la proiectul de hotărâre, este
realizat pe următoarea structură: bugetul local, bugetul
În conformitate cu prevederile art.104 alin (4) litera
creditelor interne și bugetul instituțiilor finanțate parțial
”b” din Legea administrației publice locale nr.215/2001,
sau integral din venituri proprii.
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Bugetul propriu al județului Mureș pe anul 2013 a
Președintele întocmește și supune spre aprobare
fost elaborat, aprobat și executat în concordanță cu
Consiliului Județean Mureș Contul de încheiere al
prevederile actelor normative mai sus menționate, ale
exercițiului bugetar pentru anul precedent. Această
Legii bugetului de stat pe anul 2013 și ale celorlalte
dispoziție se coroborează cu prevederile art.57 alin.(4)
acte normative care privesc domeniul bugetar.
din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu
Execuția veniturilor bugetului Consiliului Județean
modificările
și
completările
ulterioare,
care
Mureș pe secțiuni se prezintă astfel:
reglementează competența de aprobare a Situațiilor
Nr.
crt.
0

Denumirea
1

Prevederi

Prevederi

Încasări

%

inițiale

definitive

realizate

col.4/3

2

3

4

6

Total venituri, din care:

418.826.000

418.899.000 365.706.666

87,30

Veniturile secţiunii de funcţionare

208.229.000

206.507.000 224.985.223

108,95

Veniturile secţiunii de dezvoltare

210.597.000

212.392.000 140.721.443
66,26
Pe parte de venituri, bugetul inițial a fost aprobat la un
nivel de 418.826.000 lei, din care 208.229.000 lei
venituri ale secțiunii de funcționare și 210.597.000 lei
venituri ale secțiunii de dezvoltare. Prevederile
definitive s-au ridicat la 418.899.000 mii lei, din care
206.507.000 lei venituri ale secțiunii de funcționare și
212.392.000 lei venituri ale secțiunii de dezvoltare.
Execuția veniturilor bugetului propriu al județului pe
surse de proveniență se prezintă astfel:

Veniturile secțiunii de funcționare au fost realizate în
proporție de 108,95%, în timp ce veniturile secțiunii de
dezvoltare au fost realizate în proporție de 66,26%.
Gradul scăzut de realizare se datorează decalării
rambursărilor de fonduri pentru proiectele cu finanțare
europeană față de perioadele estimate la întocmirea
bugetului.

Nr.

Denumirea

crt.
0

1

Prevederi

Prevederi

Încasări

%

iniţiale

definitive

realizate

col. 4/3

3

4

2

6

0'

Total venituri, din care:

418.826.000

418.899.000 365.706.666

87,30

I

Venituri curente, din care:

164.488.000

165.505.000 167.719.316

101,34

Venituri fiscale, din care:

162.600.000

163.523.000 165.665.539

101,31

1a.

Cote defalcate din impozitul pe venit

48.648.000

48.648.000

49.846.793

102,46

bugetelor locale

21.601.000

21.601.000

21.601.000

100,00

Sume defalcate din TVA

91.260.000

92.183.000

91.985.672

99,79

desfăşurarea de activităţi

1.091.000

1.091.000

2.232.074

204,59

Venituri nefiscale

1.888.000

1.982.000

2.053.777

103,62

0

0

4.631

Sume alocate CJM pentru echilibrarea

1b

Taxe pentru utilizarea bunurilor,
autorizarea utilizării bunurilor sau pe

1c

Venituri din capital

II

Subvenţii

138.333.000

137.389.000 113.801.871

III

Sume primite de la UE

116.005.000

116.005.000 84.180.848
72,57
din resursele bugetare, structura acestora fiind în
continuare limitată pentru consiliile județene. Veniturile
proprii, incluzând și cota defalcată din impozitul pe
venit au o pondere de 20,70% din resursele bugetare.
Veniturile proprii realizate de instituțiile finanțate
parțial din venituri proprii din subordinea Consiliului
Județean Mureș se prezintă astfel:

Nivelul încasărilor raportate la prevederile bugetare
reprezintă 87,30% față de 70,12% cât reprezenta la
sfârșitul anului 2012. Cotele și sumele defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat, sumele defalcate
din TVA și subvențiile au fost și în anul 2013
componente
majore
ale
structurii
bugetului,
reprezentând 81,99% din totalul încasărilor. Impozitele,
taxele și alte venituri încasate direct reprezintă 1,17%
Nr.
Prevederi
Prevederi
Denumirea
crt.
iniţiale
definitive
0
1
2
3
Serviciul Public de Pază al
1 Obiectivelor de Interes Judeţean
178.000
178.000
2 Muzeul Judeţean
458.000
912.000
3 Teatrul "Ariel"
248.000
270.000
4 Ansamblul Artistic "Mureşul"
292.000
292.000
5 Filarmonica de Stat
274.000
194.000
Centrul de Cultură Tradiţională şi
6 Educaţie Artistică Mureş
197.000
177.000
7 Redacţia Revistei "Vatra"
35.000
20.000
8 Redacţia Revistei "Lato"
35.000
50.000
Căminul pentru Persoane Vârstnice
9 Ideciu de Jos
640.000
640.000
10 Camera Agricolă Judeţeană Mureş
210.000
210.000
În anul 2013 instituțiile finanțate parțial din
venituri proprii au înregistrat un nivel de autofinanțare
de 12,32% în medie, cu 1,33% mai mic față de același

82,83

Încasări

%

%

realizate

col. 4/2

col. 4/3

4

5

6

187.564

105,37

105,37

698.160

152,44

76,55

269.523

108,68

99,82

289.178

99,03

99,03

200.955

73,34

103,59

177.050

89,87

100,03

17.840

50,97

89,20

56.856

162,45

113,71

545.223

85,19

85,19

137.918
65,68
65,68
moment al anului 2012, când veniturile proprii au
acoperit 13,65% din totalul cheltuielilor de funcționare.

Total cheltuieli

Nr.
Denumirea
crt.
0

secţiunea de

Venituri proprii

funcţionare

realizate

2

3

1

% 3/2
4

Serviciul Public de Pază al Obiectivelor
1 de Interes Judeţean

2.595.811

187.564

7,23%

2 Muzeul Judeţean

4.948.160

698.160

14,11%

3 Teatrul "Ariel"

1.819.684

269.523

14,81%

4 Ansamblul Artistic "Mureşul"

2.410.837

289.178

11,99%

5 Filarmonica de Stat

5.650.648

200.955

3,56%

6 Educaţie Artistică Mureş

846.078

177.050

20,93%

7 Redacţia Revistei "Vatra"

269.441

17.840

6,62%

8 Redacţia Revistei "Lato"

286.776

56.856

19,83%

1.250.573

545.223

43,60%

865.851

137.918

15,93%

20.943.859

2.580.267

12,32%

Centrul de Cultură Tradiţională şi

Căminul pentru Persoane Vârstnice
9 Ideciu de Jos
10 Camera Agricolă Judeţeană Mureş
Total / Medie

Execuția cheltuielilor bugetului Consiliului Județean
Mureș pe secțiuni se prezintă astfel:
Nr.
crt.
0

Denumirea
1

Credite bugetare Credite bugetare

Plăţi

%

iniţiale

definitive

efectuate

col.4/col.3

2

3

4

6

Total cheltuieli, din care:

469.826.000

469.899.000

364.791.356

77,63

Secţiunea de funcţionare

208.229.000

206.507.000

196.297.791

95,06

Secţiunea de dezvoltare

261.597.000

263.392.000 168.493.565
63,97
acțiunile culturale (prin instituțiile de cultură
Realizarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în
subordonate), culte religioase și structuri asociative,
proporție de 63,97% față de creditele bugetare
întreținerea drumurilor și podurilor județene, finanțarea
definitive
se datorează decalării rambursărilor de
cheltuielilor de funcționare a R.A.
Aeroport
fonduri pentru proiectele cu finanțare europeană față
TRANSILVANIA Tîrgu-Mureș, Centrului Militar Județean,
de perioadele estimate la întocmirea bugetului.
finanțarea obiectivelor de investiții, precum și
Creditele bugetare aprobate au fost utilizate pentru
finanțarea activităților autorității publice județene.
finanțarea activităților, acțiunilor și programelor aflate
Sinteza cheltuielilor pe activități și ponderea în total
în competența Consiliului Județean Mureș, gestionate
cheltuieli, potrivit clasificației bugetare, se prezintă
direct sau prin instituțiile subordonate și anume:
astfel:
asigurări și asistență socială (Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș) și
învățământ special, acțiuni privind învățământul
preșcolar și primar (produse lactate și de panificație),

Denumirea

Nr.

Credite bugetare Credite bugetare Plăţi efectuate

crt.

iniţiale

0

1

2

Total cheltuieli, din care:

% din total

definitive

cheltuieli

3

4

5

469.826.000

469.899.000

364.791.356

100,00%

18.772.000

18.172.000

14.962.946

4,10%

6.743.000

7.501.000

3.993.175

1,09%

650.000

650.000

392.742

0,11%

1 Autorităţi publice
2 Alte servicii publice generale
3 Dobânzi aferente datoriei publice externe
4 Apărare

237.000

237.000

229.025

0,06%

5 Învăţământ

22.940.000

23.005.000

22.714.444

6,23%

6 Sănătate

16.329.000

16.916.000

13.082.130

3,59%

7 Cultură, religie, sport
8 Asistenţă socială

63.398.000

63.490.000

35.261.896

9,67%

117.351.000

115.475.000

111.411.161

30,54%

9 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
10 Protecţia mediului

604.000

604.000

0

0,00%

145.826.000

144.632.000

124.647.380

34,17%

720.000

720.000

712.000

0,20%

72.418.000

74.389.000

34.122.346

9,35%

3.838.000

4.108.000

3.299.005

0,90%

11 Agricultura
12 Transporturi
13 Alte acţiuni economice

Cheltuielile de personal pe unități se prezintă astfel:

Capitol / instituţie
0
Total cheltuieli de personal, din care:

Cheltuieli de
personal inițiale
1

Cheltuieli de

Cheltuieli de

personal

personal plătite

definitive

efectiv

2

3

% (col.3/2)
5

131.047.000

144.746.548

144.425.824

99,78%

Total cheltuieli de personal în bugetul local (sursa 02), din
care:

47.829.000

46.835.000

46.559.909

99,41%

Capitolul 51.02, din care:

7.033.000

6.197.000

6.135.812

99,01%

Autorităţi executive

7.033.000

6.197.000

6.135.812

99,01%

Capitolul 54.02, din care:

900.000

876.000

874.884

99,87%

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor

720.000

716.000

715.171

99,88%

Serviciul Public Judeţean Salvamont Salvaspeo

180.000

160.000

159.713

99,82%

Capitolul 65.02, din care:

9.015.000

9.612.000

9.588.320

99,75%

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr .1

1.771.000

1.890.000

1.887.538

99,87%

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr .2

2.932.000

2.997.000

2.982.262

99,51%

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr .3, SAM Reghin

1.833.000

1.873.000

1.870.926

99,89%

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Mureş
2.479.000

2.852.000

2.847.594

99,85%

Capitolul 67.02, din care:

1.507.000

1.467.000

1.464.674

99,84%

Biblioteca Judeţeană Mureş

1.507.000

1.467.000

1.464.674

99,84%

29.374.000

28.683.000

28.496.219

99,35%

29.374.000

28.683.000

28.496.219

99,35%

Capitolul 68.02, din care:
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Mureş
Total cheltuieli de personal ale instituţiilor finanţate şi din
venituri proprii (sursa 10), din care:

83.218.000

97.911.548

97.865.915

99,95%

Capitolul 54.10, din care:

2.267.000

2.321.000

2.313.502

99,68%

Serviciul de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean

2.267.000

2.321.000

2.313.502

99,68%

Capitolul 66.10, din care:

67.794.000

82.652.548

82.647.854

99,99%

Spitalul Clinic Judeţean Mureş

51.624.000

66.710.548

66.710.548

100,00%

Spitalul Municipal "Dr.Gheorghe Marinescu" Tîrnăveni

16.170.000

15.942.000

15.937.306

99,97%

Capitolul 67.10, din care:

11.904.000

11.672.000

11.654.058

99,85%

Muzeul Judeţean Mureş

2.381.000

2.297.000

2.290.510

99,72%

Ansamblul Artistic Profesionist "Mureşul"

1.933.000

1.874.000

1.871.335

99,86%

Teatrul pentru Copii şi Tineret "Ariel"

1.118.000

1.100.000

1.099.824

99,98%

Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş

5.400.000

5.321.000

5.317.187

99,93%

Artistică Mureş

661.000

672.000

669.149

99,58%

Redacţia Revistei "Vatra"

204.000

202.000

200.247

99,13%

Redacţia Revistei "Lato"

207.000

206.000

205.806

99,91%

Capitolul 68.10, din care:

626.000

639.000

624.892

97,79%

Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos

626.000

639.000

624.892

97,79%

Capitolul 83.10, din care:

627.000

627.000

625.609

99,78%

Camera Agricolă Mureş

627.000

627.000

625.609

99,78%

Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie

Cheltuielile bugetului Consiliului Județean Mureș pe
unități se prezintă astfel:
Nr.

Denumirea

crt.
0

1

Credite

Credite

bugetare

bugetare

inițiale

definitive

2

3

Plăţi efectuate
4

%

%

(col.4/2) (col.4/3)
5

6

18.772.000

18.172.000

14.962.946

79,71

82,34

1.004.000

1.095.000

1.093.462

108,91

99,86

372.000

386.000

385.713

103,69

99,93

2.461.000

2.692.000

2.670.743

108,52

99,21

237.000

237.000

229.025

96,64

96,64

1.955.000

2.080.000

2.070.131

105,89

99,53

3.220.000

3.330.000

3.272.957

101,64

98,29

2.058.000

2.120.000

2.109.572

102,51

99,51

2.540.000

2.913.000

2.878.830

113,34

98,83

13.167.000

12.562.000

12.382.954

94,05

98,57

131.048.786

122.341.297

119.440.281

91,14

97,63

12 Marinescu" Tîrnăveni

23.874.000

22.664.320

21.131.807

88,51

93,24

13 Biblioteca Judeţeană

2.106.000

2.106.000

2.018.800

95,86

95,86

14 Muzeul Judeţean

4.877.000

5.493.000

5.272.853

108,12

95,99

15 Teatrul "Ariel"

3.069.000

3.091.000

3.089.684

100,67

99,96

16 Ansamblul Artistic "Mureşul"

2.416.000

2.416.000

2.410.838

99,79

99,79

17 Filarmonica de Stat

5.657.000

5.657.000

5.650.648

99,89

99,89

18 Educatie Artistica Mures

855.000

855.000

849.054

99,30

99,30

19 Redacţia Revistei "Vatra"

272.000

272.000

269.441

99,06

99,06

20 Redacţia Revistei "Lato"

272.000

287.000

286.776

105,43

99,92

116.306.000

114.417.000

110.353.161

94,88

96,45

83.408.200

80.220.200

80.001.715

95,92

99,73

25.431.800

26.730.800

25.466.211

100,14

95,27

7.466.000

7.466.000

4.885.235

65,43

65,43

1.285.000

1.298.000

1.250.573

97,32

96,35

930.000

930.000

865.851

93,10

93,10

24 Drumuri şi Poduri

60.169.000

61.259.000

22.205.509

36,91

36,25

25 Aviaţia civilă

11.259.000

12.140.000

10.932.541

97,10

90,05

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 Județean de Resurse și
9 Asistență Educațională Mureș
Învăţământ primar (fructe în școli,
10 lapte şi corn)
11 Spitalul Clinic Judeţean Mureş
Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe

Centrul de Cultura Traditionala si

Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Mureş,
21 din care:
Asistenţa socială în caz de
invaliditate
Asistenţa socială pentru familie şi
copii
Proiecte desfăşurate prin DGASPC
Mureş
Căminul pentru Persoane Vârstnice
22 Ideciu de Jos
23 Camera Agricolă Judeţeană Mureş

Economiile de la capitolul cheltuieli s-au înregistrat
datorită aplicării actelor normative apărute în cursul
anului, acte care au prevăzut măsuri financiare de
reducere a cheltuielilor bugetare, în special a
cheltuielilor de personal, precum și a decalajelor
intervenite în execuția investițiilor. De asemenea,
economiile realizate s-au înregistrat și datorită aplicării
cu consecvență a principiilor de economicitate, eficiență
și eficacitate.

Conturile de venituri și cheltuieli ale secțiunii de
funcționare s-au închis prin cont de excedent al
secțiunii de funcționare, în sumă de 915.310,29 lei.
Închiderea execuției bugetare a secțiunii de dezvoltare
s-a procedat prin acoperirea unui deficit al secțiunii de
dezvoltare în sumă de 27.772.121,71 lei din excedentul
bugetar al anilor precedenți, procedură aprobată prin
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.2/09 ianuarie
2014.

Administrarea și utilizarea resurselor s-a făcut cu
respectarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare, a Legii
nr.82/1991, legea contabilității, cu modificările și
completările ulterioare, utilizând indicatorii din sistemul
finanțelor publice, respectând procedurile și principiile
contabile specifice.
Situațiile financiare anuale întocmite la 31 decembrie
2013 au fost elaborate în concordanță cu Ordinul
Ministrului Finanțelor Publice nr.116/30 ianuarie 2014
pentru aprobarea Normelor metodologice privind
întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale
instituțiilor publice la 31 decembrie 2013, iar închiderea
exercițiului bugetar s-a efectuat în conformitate cu
Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.2020/17
decembrie
2013
pentru
aprobarea
Normelor

metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al
anului 2013.
Execuția bugetară a anului 2013 propusă spre
aprobare, reflectată în contul de execuție și celelalte
situații financiare, anexe la proiectul de hotărâre
prezintă poziția și performanța financiară a Consiliului
Județean, precum și informații referitoare la activitatea
desfășurată în condițiile de echilibru bugetar și în
interiorul coordonatelor financiare aprobate prin
bugetul propriu.
Față de cele de mai sus, propunem proiectul de
hotărâre alăturat.
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