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ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, coroborat cu prevederile art.55 din
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului
Județean Mureș aprobat prin HCJM nr.87/2012,cu
modificările și completările ulterioare,

HOTĂRÂREA NR.145
din 6 octombrie 2014
pentru modificarea unor anexe la Hotărârea
Consiliului Județean Mureș nr.14/2014 privind
aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș
pentru anul 2014, cu modificările și completările
ulterioare
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.17103/06.10.2014 a
Direcției Economice la proiectul de hotărâre pentru
modificarea unor anexe la Hotărârea Consiliului Județean
Mureș nr.14/2014 privind aprobarea bugetului Consiliului
Județean Mureș pentru anul 2014, cu modificările și
completările ulterioare, precum şi avizul comisiilor de
specialitate,
Având în vedere dispozițiile art.19 și art.49 alin.(4),
(5) și (6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(3) şi ale art.97,
alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.17103 /06.10.2014
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea unor anexe
la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.14/2014
privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş
pentru anul 2014, cu modificările şi completările
ulterioare
Prin
Hotărârea
Comisiei
de
Autorizare
a
Împrumuturilor Locale nr.3361/27.11.2013, Consiliul
Judeţean Mureş a fost autorizat să contracteze un
împrumut în valoare de 40.000.000 lei, pentru realizarea
Nr.
Obiectivul de investiţii
crt.
1
2
3.

Parc auto pentru sporturi
cu motor
Sistem de management
integrat al
deşeurilor
solide în judeţul Mureş
Reabilitarea,
modernizarea
DJ135
Măgherani - Sărăţeni
TOTAL

Modificările aprobate prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Mureş nr.128/2014 au fost notificate Comisiei
de Autorizare a Împrumuturilor Locale prin adresa
nr.16086/2014, fiind obţinut avizul nr.542521 din
02.10.2014.
Având în vedere cele de mai sus, se impune
modificarea unor anexe aprobate prin Hotărârea

hotărăşte:
Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș
nr.14/2014 privind aprobarea bugetului Consiliului
Județean Mureș pentru anul 2014, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică și se completează
după cum urmează:
1. Anexele nr. 1/c, 1/2/c, 2/42, 2/78/b, 2/83/a, 5/a, 5/1,
5/2, 5/3/a și 10/b la HCJ nr.14/2014 se modifică și se
înlocuiesc cu anexele nr.1/d, 1/2/d, 2/42/a, 2/78/c,
2/83/b, 5/b, 5/1/a, 5/2/a, 5/3/b și 10/c, care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II. De executarea prezentei hotărâri răspund
direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean
Mureș.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

unor investiţii publice prin Programul Operaţional
Regional 2007-2013, Axa prioritară 2, proiectul
„Reabilitarea, modernizarea DJ135 Măgherani-Sărăţeni” şi
axa prioritară 5, proiectul „Parc auto pentru sporturi cu
motor”, precum şi prin Programul Operaţional Sectorial
de Mediu. Proiectul „Sistem de management integrat al
deşeurilor solide în judeţul Mureş”.
Având în vedere dificultăţile întâmpinate în execuţia
lucrărilor din cadrul proiectului „Parc auto pentru sporturi
cu motor”, care fac imposibilă utilizarea componentei
finanţării rambursabile aprobate şi contractate pentru
cofinanţarea şi prefinanţarea acestui proiect până la
finele perioadei de tragere a creditului, prin hotărârea
nr.128/2014, Consiliul Judeţean Mureş a aprobat
modificarea listei investiţiilor finanţate din împrumut,
astfel:
Suma aprobată
iniţial
din
împrumut
-lei20.000.000

Influenţă
-lei-19.986.000

Suma
actualizată
din împrumut
-lei14.000

10.000.000

4.986.000

14.986.000

10.000.000

15.000.000

25.000.000

40.000.000

0

40.000.000

Consiliului Judeţean Mureş nr.14/2014 privind
aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru
anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare,
conform proiectului de hotărâre supus spre aprobare.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR
Bartha Iosif

_________________________________________________________________________________________________
Economică şi Tehnică din cadrul Consiliului Judeţean
Mureş şi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
ROMÂNIA
Mureş.
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.148
din 20 octombrie 2014
privind repartizarea pe unităţi administrativteritoriale din județul Mureș, a sumelor majorate
prin Ordonanța de Urgență Nr. 59/2014 cu privire
la rectificarea bugetului stat pe anul 2014

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.18.189/20.X.2014 a
Direcţiei Economice, precum şi avizele comisiilor de
specialitate,
În conformitate cu prevederile art.33. alin (3), lit. "b",
alin.(4) lit. "f" şi "g" din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, şi a Deciziei nr.324.475/10.10.2014 a Şefului de
administraţie al Administraţiei Judeţene a Finanţelor
Publice Mureş,
În temeiul dispoziţiilor art.97, alin.(1) din Legea
nr.215/2001
privind
administraţia
publică
locală
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
art.46 alin. (1) lit. "c" şi "d" din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului
de stat pe anul 2014 şi art. 3 din Hotărârea Guvernului nr.
855/2014 privind repartizarea pe judeţe a sumelor
necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile
judeţene şi comunale,
hotărăşte:
Art.1. (1) Se aprobă repartizarea pe unităţi
administrativ-teritoriale a sumei de 2.653.000 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 nr.1 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. (1) Se aprobă repartizarea sumei de 10.713.000
lei în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile
judeţene şi comunale, conform anexei nr.2 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.3. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
răspund consiliile locale prezentate în anexe, direcţiile

PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.18.189/20.10.2014
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi
administrativ-teritoriale din județul Mureș, a sumelor
majorate prin Ordonanța de Urgență Nr.59/2014 cu
privire la rectificarea bugetului stat pe anul 2014
Prin Ordonanţa de Urgenţă nr.59/2014 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 a fost
aprobată majorarea sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor,
repartizate potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare, respectiv pentru finanţarea
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale,
repartizate potrivit prevederilor art. 3 din Hotărârea
Guvernului nr. 855/2014.
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 vor fi 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
Ţinând cont de acest fapt, Direcţia Tehnică din cadrul
prin hotărâre a consiliului judeţean pentru susţinerea
Consiliului Judeţean Mureş a transmis prin nota internă
programelor de dezvoltare locală, pentru achitarea
nr.18108/17.10.2014 propunerea privind repartizarea pe
arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de
unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din
funcţionare şi/sau de capital, pentru susținerea
taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea
privind drumurile judeţene aflate în administrarea
proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare
Judeţului Mureş sau în administrarea unităţilor
locală.
administrativ teritoriale (localităţi urbane) şi drumurile
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş,
comunale potrivit anexei nr. 2 la proiectul de hotărâre.
prin adresa nr.17580/10.10.2014, a comunicat cuantumul
Referitor la sumele propuse spre a fi repartizate
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
oraşelor, au fost avute în vedere şi nevoile concrete de
echilibrarea bugetelor locale, precum şi a cotei de 18,5 %
întreţinere a drumurilor judeţene care tranzitează
din impozitul pe venit ce se repartizează suplimentar
teritoriul intravilan al acestora, după cum urmează:
unităţilor administrativ-teritoriale prin hotărârea Consiliului
- Oraşul Iernut: 500.000 lei;
Judeţean Mureş, după cum urmează:
- Oraşul Luduş: 500.000 lei;
- 2.628.000 lei, sume defalcate din taxa pe valoarea
- Oraşul Ungheni: 400.000 lei;
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi
- Oraşul Miercurea Nirajului: 500.000 lei;
- 25.000 lei, sume aferente cotei de 18,5 % din impozitul
- Oraşul Sărmaşu: 100.000 lei.
pe venit.
Având în vedere cele de mai sus, supunem spre
Potrivit prevederilor art.3 din Hotărârea Guvernului
aprobare proiectul de hotărâre anexat.
nr.855/2014 repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale
a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi
PREŞEDINTE
DIRECTOR EXECUTIV
comunale din judeţul Mureş se face de către Consiliul
Ciprian Dobre
Bartha Iosif
Judeţean Mureş, prin hotărâre, în funcţie de lungimea şi
starea tehnică a acestora, după consultarea primarilor.
_________________________________________________________________________________________________
CONSILIUL JUDEȚEAN
ROMÂNIA
Direcția Economică
JUDEŢUL MUREŞ
Nr.18.137/20.10.2014
CONSILIUL JUDEŢEAN
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și
HOTĂRÂREA NR.149
completarea unei anexe la Hotărârea Consiliului
din 20 octombrie 2014
Județean Mureș nr.14/2014 privind aprobarea bugetului
pentru modificarea și completarea unei anexe la
Consiliului Județean Mureș, cu modificările și
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.14/2014
completările ulterioare
privind aprobarea bugetului Consiliului Județean
Mureș, cu modificările și completările ulterioare
Prin nota internă nr.18084/17.10.2014 Direcţia
Tehnică a transmis Direcţiei Economice detalierea pe
utilaje şi cantităţi a sumei globale aprobate în anexa 7/c
Consiliul Judeţean Mureş,
la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.14/2014
Văzând Expunerea de motive nr.18.137/20.X.2014 a
privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș,
Direcţiei Economice, precum și avizul comisiilor de
cu modificările și completările ulterioare, pentru dotarea
specialitate,
cu utilaje a Serviciului Public de Întreţinere Drumuri
Potrivit prevederilor art. 44 şi art. 45 alin. (1) din Legea
Judeţene, respectiv solicitarea de realocare a sumei de
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
2.816.500 lei de la obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ
şi completările ulterioare,
154J Breaza – Voivodeni – Glodeni km 0+631-4+726
În temeiul dispoziţiilor art. 97, alin. (1) din Legea
(execuţie lucrări)” la obiectivul de investiţii „Reabilitare
nr.215/2001
privind
administraţia
publică
locală
sistem rutier pe DJ Sîngeorgiu de Pădure - Bezidu Nou republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
lim.jud. Harghita, DJ136 km 1+900 - 8+000 şi DJ 136A
km 0+000 - 3+800” în vederea demarării procedurilor
hotărăşte:
de achiziţie a serviciilor de elaborare a proiectului tehnic
şi a contractului de execuţie lucrări.
Art.1. Anexa nr.7/c la Hotărârea Consiliului Judeţean
Modificările solicitate sunt evidenţiate în lista
Mureş nr.14/2014 privind aprobarea bugetului Consiliului
obiectivelor de investiţii aprobate pentru Consiliul
Judeţean Mureş pentru anul 2014, cu modificările şi
Judeţean Mureş în anexa 7/d la proiectul de hotărâre, în
completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu
cadrul poziţiilor 1.1, 1.2 şi 2.1-2.6 din capitolul 84
anexa 7/d care face parte integrantă din prezenta
(transport rutier).
hotărâre.
Având în vedere prevederile art. 45, alin. (1) din
Art.2 De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
răspund direcţiile Economică şi Tehnică din cadrul
modificările şi completările ulterioare, supunem spre
Consiliului Judeţean Mureş.
aprobare proiectul de hotărâre anexat.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV
Bartha Iosif

_________________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.154
din 30 octombrie 2014
pentru aprobarea Raportului privind execuția
bugetului Consiliului Județean Mureș
la 30 septembrie 2014
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.18.445/23.X.2014 la
proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind
execuția bugetului Consiliului Județean Mureș la 30
septembrie 2014, precum şi avizul comisiilor de
specialitate,
Având în vedere prevederile art.49 alin. (12) din Legea
nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările
și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.91, alin.(3), lit.”a”, ale
art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
hotărăşte:
Articol unic. Se aprobă Raportul privind execuția
bugetului Consiliului Județean Mureș la 30 septembrie
2014, conform anexelor nr.1, nr.1/1 și nr.1/2, care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR

CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.18.445/23.X.2014
Dosar: VI D/1
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului
privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș la
30 septembrie 2014
În conformitate cu prevederile art.49 alin (12) din
Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu
modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie,
iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu
în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii
principali de credite au obligația de a prezenta în ședință
publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile
deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două
secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în
raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin
rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:
a) Să nu înregistreze plăți restante;
b) Diferența dintre suma veniturilor încasate și
excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea
exercițiului bugetar curent, pe de o parte și suma plăților
efectuate și a plăților restante, pe de altă parte să fie
mai mare decât zero.
Execuţia bugetară la 30 septembrie 2014, propusă
spre aprobare, 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.
Față de cele de mai sus propunem aprobarea
proiectului de hotărâre alăturat.

Paul Cosma

PREŞEDINTE
DIRECTOR EXECUTIV
Ciprian Dobre
Bartha Iosif
_________________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.155
din 30 octombrie 2014
privind rectificarea bugetului Consiliului Județean
Mureș pentru anul 2014
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.18.660/28.10.2014 a
Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru
anul 2014, precum şi avizul comisiilor de specialitate,
Potrivit Ordonanței de Urgență nr.59/2014 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2014,
În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2021/2014
al ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice,
Potrivit Deciziei nr.3255387 din 21.10.2014 a
Administrației Județene a Finanțelor Publice Mureș,

Având în vedere dispozițiile art.19 și art.49 alin.(4),
(5) și (6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și 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 Județean Mureș
nr.14/2014 privind aprobarea bugetului Consiliului
Județean Mureș pentru anul 2014, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică și se completează
după cum urmează:

1. Art.1 se modifică și se completează după cum

urmează:
”Art.1. Se aprobă bugetul Consiliului Județean Mureș pe
anul 2014 la venituri în sumă de 296.490.500 lei și la
cheltuieli în sumă de 348.192.500 lei, pe secțiune de
funcționare și secțiune de dezvoltare.

2. Art.6 se modifică și se completează după cum urmează:

”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 nr.2/1 până la nr.2/137.”

3. Anexele nr.1/d, 1/1/c, 1/2/d, 2/1/b, 2/8/a, 2/9/a, 2/13,

2/16/b, 2/17/b, 2/18/c, 2/19/b, 2/20/b, 2/21/a, 2/30,
2/31/a, 2/32, 2/33/a, 2/34/a, 2/35/a, 2/44/a, 2/45, 2/46,
2/47, 2/48, 2/49, 2/50, 2/51, 2/52, 2/53, 2/54, 2/55, 2/56,
2/57/a, 2/58/a, 2/59/a, 2/60, 2/61, 2/62, 2/63, 2/64,
2/65, 2/66, 2/67, 2/68, 2/69, 2/73/a, 2/81, 2/82/a,
2/86/a, 2/88/a, 2/101/a, 3/c, 3/1/a, 3/3/a, 3/4, 3/5/a,
3/6/a, 3/7/a, 3/8, 3/9, 3/11/b, 3/12/a, 4/1/c, 4/2/a, 7/d,
8/b, 9/b, 9/1/b și 10/c la HCJ nr.14/2014 se modifică și se
înlocuiesc cu anexele nr. 1/e, 1/1/d, 1/2/e, 2/1/c, 2/8/b,
2/9/b, 2/13/a, 2/16/c, 2/17/c, 2/18/d, 2/19/c, 2/20/c,
2/21/b, 2/30/a, 2/31/b, 2/32/a, 2/33/b, 2/34/b, 2/35/b,
2/44/b, 2/45/a, 2/46/a, 2/47/a, 2/48/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/b,
2/58/b, 2/59/b, 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, 2/73/b, 2/81/a,
2/82/b, 2/86/b, 2/88/b, 2/101/b, 3/d, 3/1/b, 3/3/b, 3/4/a,
3/5/b, 3/6/b, 3/7/b, 3/8/a, 3/9/a, 3/11/c, 3/12/b, 4/1/d,
4/2/b, 7/e, 8/c, 9/c, 9/1/c și 10/d.

4. După anexa nr.2/135 se introduc două anexe noi:

nr.2/136 și 2/137.
Art.II. Anexele nr.1/e, 1/1/d, 1/2/e, 2/1/c, 2/8/b,
2/9/b, 2/13/a, 2/16/c, 2/17/c, 2/18/d, 2/19/c, 2/20/c,
2/21/b, 2/30/a, 2/31/b, 2/32/a, 2/33/b, 2/34/b, 2/35/b,
2/44/b, 2/45/a, 2/46/a, 2/47/a, 2/48/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/b,
2/58/b, 2/59/b, 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, 2/73/b, 2/81/a,
2/82/b, 2/86/b, 2/88/b, 2/101/b, 2/136, 2/137, 3/d, 3/1/b,
3/3/b, 3/4/a, 3/5/b, 3/6/b, 3/7/b, 3/8/a, 3/9/a, 3/11/c,
3/12/b, 4/1/d, 4/2/b, 7/e, 8/c, 9/c, 9/1/c și 10/d fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.III. De executarea prezentei hotărâri răspund
instituțiile subordonate și direcțiile de specialitate din
cadrul Consiliului Județean Mureș.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.18.660/28.10.2014
Dosar VII.B/2
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului
Consiliului Judeţean Mureş, pe anul 2014
În baza articolului 46 din Ordonanţa de Urgenţă
nr.59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe
anul 2014, bugetul Consiliului Judeţean Mureş se
majorează cu suma de 7.928.000 lei astfel:
1.952.000
lei
pentru
finanţarea
cheltuielilor
descentralizate la nivelul judeţului;
- 3.357.00 lei pentru finanţarea cheltuielilor privind
drumurile judeţene, sumă aprobată prin Hotărârea

Consiliului Judeţean Mureş nr.148/2014,anexa nr.2 din
suma totală de 10.713.000 lei;
- 2.619.000 lei pentru echilibrarea bugetului judeţean
conform Deciziei nr.324475/2014 emisă de Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş;
Prin Ordinul nr.2021/27.10.2014 a Ministrului MDRAP
se repartizează județului Mureș, pentru cheltuieli urgente
ale spitalelor, suma de 12.589.000 lei din care:
- 10.457.000 lei pentru deblocarea situației la Spitalul
Clinic Judeţean Mureş;
- 2.132.000 lei pentru deblocarea situației la Spitalul
Municipal Târnăveni.
Propunem majorarea bugetului Consiliului Judeţean
Mureş pentru anul 2014 cu sumele respective.
Prin adresa nr.16399/2014 Agenţia Judeţeană pentru
Plăţi şi Inspecţia Socială Mureş ne comunică diminuarea
anexei „Transferuri pentru finanţarea drepturilor
acordate persoanelor cu handicap„ cu suma de
1.160.000 lei.
Propunem rectificarea în minus la venituri şi cheltuieli
a bugetului pe anul 2014, cu această sumă.
Prin Decizia nr.3255387/21.10.2014 Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş comunică
majorarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal cu
1.100.000 lei. Se suplimentează cu această sumă
prevederile cheltuielilor de personal din sumele rezervate
cu această destinaţie în bugetele instituţiilor
subordonate.
În urma analizării execuţiei bugetelor pe 9 luni ale
instituţiilor subordonate şi în baza solicitărilor
fundamentate ale acestora se propun unele reaşezări de
sume în cadrul volumului bugetar aprobat pentru
funcţionarea acestora.
Potrivit articolului 49 din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, în situaţia în care pe parcursul execuţiei
bugetare, din motive obiective, implementarea unui
proiect de investiţii nu se poate realiza conform
proiecţiei bugetare, ordonatorii principali de credite ai
bugetelor locale pot propune autorităţilor deliberative,
până la data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii
fondurilor între proiectele înscrise în programul de
investiţii.
În baza analizelor efectuate şi a adreselor de
solicitare şi fundamentare, se propune redistribuirea
unor sume pentru obiectivele de investiţii şi reparaţii
aprobate, respectiv cuprinderea în program şi alocarea
de sume pentru unele activităţi şi obiective noi după cum
urmează:
PROGRAMUL lucrărilor de întreţinere a drumurilor
județene, din anexa nr.9/c, se suplimentează cu
4.323.000 lei pentru:
- Întreţinerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor cu
suma de 966.000 lei;
- Lucrări şi servicii pentru întreţinerea periodică a
drumurilor judeţene cu suma de 3.357.000 lei;
PROGRAMUL de investiții, anexa nr.7/e, se
suplimentează cu suma totală de 3.833.000 lei la
următoarele instituții:
CONSILIUL JUDEŢEAN - Lucrări de reabilitare a
drumurilor judeţene cu suma de 2.817.000 lei;
CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR.3
S.A.M. REGHIN 119.000 lei pentru Microbuz şcolar;
SPITALUL MUNICIPAL TÂRNĂVENI 80.000 lei pentru
documentații tehnico-economice și 25.000 lei pentru
reparații capitale din fondurile proprii ale spitalului;

MUZEUL JUDEŢEAN MUREŞ total 148.000 lei pentru dotări
și obiecte muzeale;
PROGRAMUL de reparații se suplimentează, potrivit
CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CULTURĂ TRADIŢIONALĂ
anexei nr.8/c, cu suma totală de 170.000 lei, la Muzeul
ŞI EDUCAŢIE ARTISTICĂ-MUREŞ 14.000 lei pentru dotări;
Judeţean Mureş 120.000 lei și CRRN Reghin-55.000 lei,
CAMERA AGRICOLĂ – 80.000 lei pentru autoutilitară;
se redistribuie 5.000 de la Teatrul Ariel.
RA AEROPORT TRANSILVANIA 550.000 lei din redistribuire
La Programul de intervenţii integrate pentru şomeri de la reparații.
certitudinea unui viitor durabil din anexa nr.10/d se
În PROGRAMUL de investiții se redistribuie, potrivit
redistribuie suma de 131.000 lei.
anexei nr.7/e, suma totală de 1.934.467 lei pentru
Aceste modificări se regăsesc în anexele menționate
obiective noi, la Consiliul Judeţean - 94.000 lei, Spitalul
în proiectul de hotărâre.
Clinic Judeţean Mureş - 187.667 lei, Spitalul Municipal
Față de cele de mai sus, propunem aprobarea
Târnăveni – 39.500 lei, Filarmonica de stat Tîrgu Mureşproiectului de hotărâre alăturat.
118.000 lei, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Mureş - 25.300 lei, RA Aeroport
PREŞEDINTE
DIRECTOR EXECUTIV
Transilvania-1.470.000 lei.
Ciprian Dobre
Bartha Iosif
_________________________________________________________________________________________________
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.156
din 30 octombrie 2014
pentru completarea anexei nr.2 la H.C.J. Mureş
nr.126/2014 privind aprobarea unor taxe şi
tarife la instituţiile de cultură, pentru anul 2015
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.16364 din 22.09.
2014 a Direcţiei Economice la proiectul de hotărâre
pentru completarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Mureş nr.126/2014 privind aprobarea unor
taxe şi tarife la instituţiile de cultură, pentru anul 2015,
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.16 din OUG nr.118/2006, privind înfiinţarea,
organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor
culturale, 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.I. Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Mureş nr.126/2014 se completează după cum urmează:
1. La punctul III. ”Centrul Judeţean pentru Cultură
Tradiţională şi Educaţie Artistică”, la subpunctul 2
”Catedra de arte plastice (cu istoria artelor, estetică)”
se introduce un nou paragraf, având următorul cuprins:
- curs de arte plastice – iconografie 540,00 lei/an
2. La punctul III. ”Centrul Judeţean pentru Cultură
Tradiţională şi Educaţie Artistică”, la subpunctul 3
”Catedra de coregrafie (cu istoria dansului, estetică)” se
introduc trei noi paragrafe, având următorul cuprins:
- curs foto model – bune maniere – manechine 500,00
lei/an;
- curs de recreere – dans popular adulţi 450,00 lei/an;

- workshop –uri de dans 100,00 lei/2 zile.
Art.II. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul
Oficial al judeţului Mureş şi se comunică Direcţiei
Economice din cadrul Consiliului Judeţean şi Centrului
Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie
Artistică Mureş, care răspund de aducerea sa la
îndeplinire.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 16364 /22.09.2014
Dosar VI D/1
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr.2
la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.126/2014 privind
aprobarea unor taxe şi tarife la instituţiile de cultură
pentru anul 2015
Consiliul Judeţean Mureş, prin Hotărârea nr.126 din
11 septembrie 2014 a aprobat taxele şi tarifele pe care
le vor practica instituţiile de cultură subordonate pentru
anul 2015.
Prin adresa nr.14122/13.08.2014, Centrul Judeţean
pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş,
solicită introducerea unor cursuri noi, precum şi taxele
aferente acestora, la următoarele specialităţi:
Catedra de arte plastice( cu istoria artelor, estetică)
- curs de arte plastice – iconografie 540,00 lei /an
Catedra de coregrafie (cu istoria dansului, estetică)
- curs foto model – bune maniere – manechine 500,00
lei/an
- curs de recreere - dans popular adulţi 450,00 lei/an
- workshop–uri de dans 100,00 lei/2 zile
Solicitarea instituţiei de aprobare a taxelor pentru
noile cursuri este motivată de cererea susţinută a
elevilor şi interesul manifestat pentru aceste cursuri.
De asemenea, aceste cursuri dau un plus de imagine
şi calitate activităţilor, spectacolelor şi festivalurilor
instituţiei, transmit tradiţia şi istoria culturii locale din
generaţie în generaţie.
În conformitate cu dispoziţiile art.16 din OUG
nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi
desfăşurarea activității aşezămintelor culturale, cu

modificările şi completările ulterioare, finanţarea
instituţiilor de spectacole sau concerte a muzeelor şi
aşezămintelor culturale, se realizează din venituri
proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat ori de
la bugetele locale, după caz, prin bugetul autorităţilor
publice în subordinea cărora funcţionează instituţiile
respective, precum şi din alte surse.
În baza prevederilor art. 283 din Legea privind Codul
Fiscal nr.571/2003, 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.
Potrivit art.68 din Legea privind finanţele publice
locale nr.273/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, veniturile provenite din prestări de servicii
ale instituţiilor de cultură, chirii, manifestări culturale,
concursuri artistice, publicaţii, constituie venituri proprii
ale acestor instituţii publice.
Faţă de considerentele mai sus arătate, ţinând cont
de faptul că prin introducerea cursurilor/taxelor propuse
se urmăreşte asigurarea surselor de venituri proprii ale
unităţii de cultură subordonată, propunem adoptarea
proiectului de hotărâre alăturat.

PREŞEDINTE
DIRECTOR EXECUTIV
Ciprian Dobre
Bartha Iosif
_________________________________________________________________________________________________
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei
ROMÂNIA
Economice a Consiliului Judeţean Mureş şi R.A.
JUDEŢUL MUREŞ
„Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, care va
CONSILIUL JUDEŢEAN
răspunde de aducerea sa la îndeplinire.
HOTĂRÂREA NR.160
din 30 octombrie 2014
privind rectificarea Bugetului de venituri şi
cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu
Mureş”, pentru anul 2014
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.18 535/24.10.2014
a Direcţiei Economice, precum şi avizul comisiilor de
specialitate,
Având în vedere solicitarea din adresa nr.5798/2014
a R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”
Luând în considerare prevederile art.6 alin.(1) şi (3)
din Ordonanța 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,
În temeiul art.91 alin. (1) Iit. „a” şi alin.(2) lit.”d”,
precum şi al art.97 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A
„Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean nr.16/30.01.2014, se
rectifică după cum urmează:
(1) Anexa nr.1 ”Bugetul de venituri şi cheltuieli”
(bugetul activităţii generale), se modifică şi se
înlocuieşte cu Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
(2) Anexa nr.4 „Repartizarea pe trimestre a indicatorilor
economico-financiari”, se modifică şi se înlocuieşte cu
Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
(3) Anexa nr.5 „ Programul de investiţii, dotări şi
sursele de finanţare”, se modifică şi se înlocuieşte cu
Anexa nr.3 la prezenta hotărâre.
(4) Anexa nr.7 ”Situaţia datoriilor rezultate din
împrumuturile contractate”, se modifică şi se înlocuieşte
cu Anexa nr.4 la prezenta hotărâre.
Art.2. Anexele 1 - 4 fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.

PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.18 535/24.10.2014
Dosar VI/D/1
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului
de venituri şi cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania
Tîrgu Mureş”, pentru anul 2014
Bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A „Aeroportul
Transilvania Tîrgu Mureş”, pentru anul 2014, aprobat
prin HCJ nr.16/30.01.2014, a fost elaborat în
conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului
Finanţelor Publice nr.2032/2013 privind aprobarea
formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli,
întocmit de către unii operatori economici.
Prin adresa nr. 5798/2014, înregistrată la Consiliul
Judeţean Mureş sub nr.18.535 din 24.10.2014, R.A
„Aeroportul
Transilvania-Tîrgu
Mureş”
solicită
rectificarea bugetului în sensul suplimentării sumelor de
la bugetul judeţean, la
Programul de investiţii,
prevăzut în Anexa nr.5 a bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru anul 2014, cu suma de 550 mii lei, prin
diminuarea şi redistribuirea acestei sume de la
activitatea de exploatare, respectiv de la alineatul
„cheltuieli cu bunuri şi servicii”.
Conducerea regiei propune ca întreaga sumă
suplimentată să fie alocată realizării bunurilor de natura
domeniului public al unităţii administrativ teritoriale,
prevăzute la alin.b) din Anexa nr.5 - Programul de
investiţii, dotări şi sursele de finanţare a proiectului de
buget rectificat.
Pe de altă parte, unul dintre obiectivele de investiţie
prevăzute în bugetul iniţial (aprobat prin HCJ
nr.16/2014) la alineatul b) din Anexa nr.5 şi anume
„execuţie după PT balizare la platforma Alfa, cale de
rulare, pilon iluminat şi upgrade telecomanda”, nu se
mai realizează, din motive tehnice, astfel încât suma
alocată iniţial la această poziţie, în valoare de 1470 mii

lei, împreună cu suma suplimentară de 550 mii lei ,
transferată de la activitatea de exploatare, să fie
repartizate pe următoarele obiective noi:
1. Dotări independente terminal ................. 160 mii lei
2. Tunel extensibil grupare pasageri ............. 85 mii lei
3. Studiu şi proiect alimentare electrică din a doua
sursă publică, cu înlocuirea transformatoarelor la 1000
KV ...................... 20 mii lei
4. Proiect
tehnic
drum
tehnologic
perimetral
....................... 115 mii lei
5. Studiu şi proiect optimizare tablou electric general
de joasă tensiune, la uzina electrică .............. 10 mii lei
6. Autospeciala de stins incendii de aeroport ......
1470 mii lei
7. S.F. „Extindere pistă de decolare-aterizare şi
platforme de operare pentru aeronave, inclusiv instalaţii
aferente şi modernizarea instalaţiilor de balizaj pentru
apropiere de precizie, corespunzătoare categoriei a II-a
OACI” ………………. 160 mii lei
Pe lângă aceste obiective noi, în proiectul de buget
rectificat se propune menţinerea cu aceeaşi sumă a
obiectivului „Lucrări de balizaj şi sistem de iluminat
platformă Bravo, cu conformare la noile cerinţe de
balizare” ........................... 900 mii lei.

TOTAL bunuri de natura domeniului public UAT ........
2920 mii lei (faţă de 2370 mii lei prevăzut iniţial).
De asemenea, în Anexa nr.5 , se propun diminuări
sau eliminări de sume şi pentru alte surse de investiţii,
şi anume: credite bancare-eliminare, tarif de securitatereducere cu 34% (de la 1800mii lei la 1185mii lei).
Faţă de modificările prezentate mai sus, Regia
propune reaşezări de sume în 4 anexe ale bugetului de
venituri şi cheltuieli, respectiv, Anexa nr.1 - Bugetul de
venituri şi cheltuieli (activitatea generală), Anexa nr.4Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economicofinanciari, Anexa nr.5 - Programul de investiţii, dotări şi
sursele de finanţare şi Anexa nr.7 - Situaţia datoriilor
rezultate din împrumuturile contractate
Menţionând că actuala propunere de rectificare a
bugetului de venituri şi cheltuieli a fost aprobată prin
Hotărârea Consiliului de Administraţie al R.A
„Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş” nr.8/22.10.2014,
supunem spre dezbatere şi aprobare, proiectul de
hotărâre alăturat.
PREȘEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV
Bartha Iosif
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S.A. conform Anexei, care face parte integrantă din
ROMÂNIA
prezenta hotărâre.
JUDEŢUL MUREŞ
(2) Documentele din Anexă modifică şi înlocuiesc
CONSILIUL JUDEŢEAN
anexele nr.1, 2, 3, 4 și 5 la Hotărârea Consiliului
Judeţean nr.15/2014.
Art.2. Se mandatează domnul Sigmirean Mircea, în
HOTĂRÂREA NR.176
calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Mureş în
din 11 decembrie 2014
Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. "Parc
privind rectificarea bugetului de venituri şi
Industrial Mureş" S.A., să voteze în Adunarea Generală
cheltuieli pe anul 2014 al S.C. "Parc Industrial
a Acţionarilor bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat
Mureş" S.A.
conform articolului 1.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică S.C. "Parc
Consiliul Judeţean Mureş,
Industrial Mureş" S.A., Direcţiei Economice din cadrul
Văzând expunerea de motive nr.21383/8.12.2014 a
Consiliului Judeţean Mureş şi d-lui Sigmirean Mircea,
Direcţiei Economice la proiectul de hotărâre privind
care răspund de aducerea sa la îndeplinire.
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2014 al S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A., adresele
PREŞEDINTE
Contrasemnează
nr.20993/03.12.2014 şi nr.21164/04.12.2014 ale S.C."
Ciprian Dobre
SECRETAR
Parc Industrial Mureş" S.A. şi avizul comisiilor de
Paul Cosma
specialitate,
În conformitate cu prevederile art.4. alin (1) lit. "a"
şi art.10 alin (2) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013
CONSILIUL JUDEȚEAN
privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor
Direcția Economică
operatori economici la care statul sau unităţile
Nr. 21383/8.12.2014
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori
Dosar : VI.D.1
majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie
majoritară, cu modificările şi completările ulterioare,
EXPUNERE DE MOTIVE
Luând în considerare prevederile Ordinului
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de
Ministerului Finanţelor Publice nr.2032/2013 privind
venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al S.C. "Parc
privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de
Industrial Mureş" S.A.
venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de
fundamentare a acestuia,
Consiliul Judeţean Mureş este acţionar majoritar la
În temeiul dispoziţiilor art.91 alin.(2) lit."d" şi ale
SC Parc Industrial Mureş S.A., societate înfiinţată în
art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind
anul 2003 cu scopul administrării Parcului Industrial
administraţia publică locală republicată, cu modificările
Mureş, obiectiv finanţat în cadrul Programului PHARE
şi completările ulterioare,
2001 Facilitatea Suplimentară pentru Investiţii, fiind
asociat cu următoarele consilii locale: Ungheni,
hotărăşte:
Sânpaul, Iernut şi Luduş.
În conformitate cu prevederile articolului 4 alin (1)
Art.1. (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
lit”a” din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind
rectificat pe anul 2014 al S.C. "Parc Industrial Mureş"
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori

economici la care statul sau unităţile administrativteritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin
direct ori indirect o participaţie majoritară, bugetele de
venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici la care
unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau
deţin o participaţie majoritară se aprobă prin hotărâre a
consiliului judeţean.
De asemenea art.10 alin (2) din OG nr.26/2013
prevede că operatorii economici pot proceda la
rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli prin
hotărârea consiliului judeţean, atunci când din motive
temeinic justificate sunt necesare modificări ale
nivelului unor indicatori economico-financiari aprobaţi,
astfel:
 depăşirea limitelor maxime la cheltuielile de natură
salarială,
 reducerea profitului brut/majorarea pierderii şi/sau a
dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local,
 reducerea productivităţii muncii,
 creşterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei
venituri totale,
 depăşirea nivelului plăţilor restante,
 în alte situaţii impuse de prevederile legale.

societăţi (însumând o suprafaţă de 70.985 mp) nivelul
taxei de administrare s-a stabilit pentru anul 2014 la
jumătatea valorii cuprinse în buget.
3.Având în vedere că în cursul anului 2013 s-a ajuns
la finalul ciclului I de incubare (perioada 2010 — 2013),
precum şi faptul că SC Parc Industrial Mureş SA este
inclusă în planul anual de lucru, în 2014, al Direcţiei
pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri si Turism din cadrul
Ministerului Economiei, în buget s-a cuprins suma de
84.111 lei, reprezentând taxa de administrare
percepută de la firmele nou incubate, taxa de
administrare de la firmele incubate în ciclul I., respectiv
suma
oferită
de
Program
administratorului
incubatorului. Din motive independente de SC Parc
Industrial Mureş SA, contractul de incubare pentru ciclul
II de incubare nu s-a încheiat, ceea ce a determinat
scăderea veniturilor din taxa de administrare de la
firmele incubate.
4.În ceea ce priveşte veniturile din chirii, la
întocmirea bugetului s-au luat în calcul spaţiile de
birouri ocupate la momentul respectiv, însă începând
din luna februarie 2014, 4 firme au renunţat la spaţiile
închiriate, fiind încheiat doar un singur contract nou în
cursul anului.
5.Din cauza nefinalizării negocierilor privind
vânzarea unei parcele de 6000 mp, nu s-a realizat
venitul aferent acestei operaţiuni cuprins în buget în
sumă de 319.500 lei.
6.Veniturile financiare prevăzute pentru anul 2014
nu s-au realizat din cauza scăderii ratei dobânzilor
pentru depozitele bancare.
7.Cheltuielile din buget, se reduc cu 403.326 lei dar
într-o proporţie mai mică decât veniturile care prezintă
o influenţă totală de -707.449 lei.
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.

Prin adresele nr.20993 din 03.12.2014 şi 21162 din
04.12.2014 SC Parc Industrial S.A. prezintă propunerea
de rectificare a bugetului pe anul 2014, precum şi nota
de fundamentare, din care rezultă următoarele:
1.Veniturile din redevenţe nu au fost realizate
deoarece la fundamentarea bugetului pe anul 2014 s-a
avut în vedere concesionarea a două parcele în
suprafaţă totală de 13.260 mp (în conformitate cu
scrisorile de interes prezentate de investitori), din care
doar singură o parcelă de 2.000 mp a fost
concesionată.
2.La întocmirea bugetului s-a avut în vedere
renegocierea taxelor de administrare ale rezidenţilor din
parc, în conformitate cu Legea 186/2013, privind
înfiinţarea şi funcţionarea parcurilor industriale, ţinând
cont de faptul ca totalul suprafeţei ocupate sau
deţinute de firmele din perimetrul parcului era la
momentul fundamentării de 225.555 mp. Astfel s-au
estimat venituri din taxa de administrare în sumă de
PREŞEDINTE
DIRECTOR
911.000 lei. Însă, din cauza situaţiei economice, din cei
Ciprian
Dobre
Bartha
Iosif
18 rezidenţi ai parcului, 3 au clădiri edificate, dar nu au
început activitatea propriu zisă, iar alţi 5 nu au demarat
încă nici o investiţie. Astfel în urma negocierilor cu 5
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locale, precum și ale unităților de învățământ special de
ROMÂNIA
stat finanțate din bugetele proprii ale județelor,
JUDEŢUL MUREŞ
În
conformitate
cu
prevederile
OUG
CONSILIUL JUDEŢEAN
nr.74/03.12.2014 cu privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 2014 și unele măsuri bugetare,
HOTĂRÂREA NR.181
Având în vedere dispozițiile art.19 și art.49 alin.(4),
din 11 decembrie 2014
(5) și (6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele
privind rectificarea bugetului Consiliului
publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
Județean Mureș pentru anul 2014
În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(3) şi ale art.97,
alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
Consiliul Judeţean Mureş,
publică locală, republicată, cu modificările şi
Văzând Expunerea de motive nr.21614/10.12.2014 a
completările ulterioare,
Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru
hotărăşte:
anul 2014, precum şi avizul comisiilor de specialitate,
Potrivit HG nr.1056/26.11.2014 privind alocarea
Art.1. Hotărârea Consiliului Județean Mureș
unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
nr.14/2014 privind aprobarea bugetului Consiliului
pentru finanțarea unor cheltuieli ale unităților de
Județean Mureș pentru anul 2014, cu modificările și
învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetele

completările ulterioare, se modifică și se completează
după cum urmează:
1. Art.1 se modifică și va avea următorul conținut:
”Art.1. Se aprobă bugetul Consiliului Județean pe anul
2014 la venituri în sumă de 297.875.900 lei și la
cheltuieli în sumă de 349.577.900 lei, pe secțiune de
funcționare și secțiune de dezvoltare.”
2. Art.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 nr.2/1 până la nr.2/140.”
3. Anexele nr. 1/e, 1/1/d, 1/2/e, 2/1/c, 2/7, 2/8/b,
2/9/b, 2/10, 2/13/a, 2/16/c, 2/17/c, 2/18/d, 2/19/c,
2/21/b, 2/22/a, 2/30/a, 2/31/b, 2/32/a, 2/33/b, 2/34/b,
2/38, 2/43, 2/44/b, 2/45/a, 2/46/a, 2/47/b, 2/48/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/b, 2/58/b, 2/59/b, 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,
2/78/c, 2/79, 2/83/b, 2/87, 2/88/b, 2/89, 2/113/a, 3/d,
3/1/b, 3/3/b, 3/4/a, 3/5/b, 3/6/b, 3/7/b, 3/8/a, 3/9/a,
3/10, 3/11/c, 3/12/b, 4/1/d, 4/2/b, 7/e, 8/c și 9/1/c la
HCJ nr.14/2014 se modifică și se înlocuiesc cu anexele
nr.1/f, 1/1/e, 1/2/f, 2/1/d, 2/7/a, 2/8/c, 2/9/c, 2/10/a,
2/13/b, 2/16/d, 2/17/d, 2/18/e, 2/19/d, 2/21/c, 2/22/b,
2/30/b, 2/31/c, 2/32/b, 2/33/c, 2/34/c, 2/38/a, 2/43/a,
2/44/c, 2/45/b, 2/46/b, 2/47/b, 2/48/b, 2/49/b, 2/50/b,
2/51/b, 2/52/b, 2/53/b, 2/54/b, 2/55/b, 2/56/b, 2/57/c,
2/58/c, 2/59/c, 2/60/b, 2/61/b, 2/62/b, 2/63/b, 2/64/b,
2/65/b, 2/66/b, 2/67/b, 2/68/b, 2/69/b, 2/78/d, 2/79/a,
2/83/c, 2/87/a, 2/88/c, 2/89/a, 2/113/b, 3/e, 3/1/c,
3/3/c, 3/4/b, 3/5/c, 3/6/c, 3/7/c, 3/8/b, 3/9/b, 3/10/a,
3/11/d, 3/12/c, 4/1/e, 4/2/c, 7/f, 8/d și 9/1/d.
4. După anexa nr.2/137 se introduc 3 anexe noi:
nr.2/138, 2/139 și 2/140.
Art.2. Anexele nr.1/f, 1/1/e, 1/2/f, 2/1/d, 2/7/a,
2/8/c, 2/9/c, 2/10/a, 2/13/b, 2/16/d, 2/17/d, 2/18/e,
2/19/d, 2/21/c, 2/22/b, 2/30/b, 2/31/c, 2/32/b, 2/33/c,
2/34/c, 2/38/a, 2/43/a, 2/44/c, 2/45/b, 2/46/b, 2/47/b,
2/48/b, 2/49/b, 2/50/b, 2/51/b, 2/52/b, 2/53/b, 2/54/b,
2/55/b, 2/56/b, 2/57/c, 2/58/c, 2/59/c, 2/60/b, 2/61/b,
2/62/b, 2/63/b, 2/64/b, 2/65/b, 2/66/b, 2/67/b, 2/68/b,
2/69/b, 2/78/d, 2/79/a, 2/83/c, 2/87/a, 2/88/c, 2/89/a,
2/113/b, 2/138, 2/139, 2/140, 3/e, 3/1/c, 3/3/c, 3/4/b,
3/5/c, 3/6/c, 3/7/c, 3/8/b, 3/9/b, 3/10/a, 3/11/d,
3/12/c, 4/1/e, 4/2/c, 7/f, 8/d și 9/1/d fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. De executarea prezentei hotărâri răspund
instituțiile subordonate și direcțiile de specialitate din
cadrul Consiliului Județean Mureș.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.21614/10.12.2014
Dosar: VID1
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului
Consiliului Judeţean Mureş, pe anul 2014
În conformitate cu prevederile articolului 19 din
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu

modificările și completările ulterioare, Consiliul Judeţean
Mureş poate aproba rectificarea bugetului propriu ca
urmare a unor propuneri fundamentate ale
ordonatorilor de credite.
Potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr.74/2014 cu privire
la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele
măsuri bugetare şi a Hotărârii de Guvern nr.1056/2014,
bugetul Consiliului Judeţean Mureş se majorează cu
suma de 1.384.900 lei astfel:
- 549.000 lei Sume defalcate din TVA pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului, hotărâri
judecătoreşti pentru plata salariilor învăţământului
special şi a centrelor judeţene de resurse şi asistenţă
educaţională;
- 268.900 lei Sume defalcate din TVA lei pentru
echilibrarea bugetului judeţean pe anul 2014,pentru
achitarea arieratelor;
- 500.000 lei pentru finanţarea unor cheltuieli ale
unităţilor de învăţământ special de stat finanţate din
bugetele proprii ale judeţelor pentru plata salariilor,
sporurilor şi indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale
în bani, stabilite prin lege, precum şi plata contribuţiilor
aferente acestora.
- 67.500 lei contribuția municipiului Tg. Mureș la
Comemorarea a 70 de ani de la bătălia de la Oarba de
Mureș;
Propunem majorarea bugetului Consiliului Judeţean
Mureş pentru anul 2014 cu sumele respective.
Prin adresa nr.15304/2014 Agenţia Judeţeană
pentru Plăţi şi Inspecţia Socială Mureş ne comunică
diminuarea anexei „Transferuri pentru finanţarea
drepturilor acordate persoanelor cu handicap„ cu suma
de 10.000 lei.
Propunem rectificarea în minus la venituri şi
cheltuieli a bugetului pe anul 2014 cu această sumă.
Prin Decizia nr.329822/10.12.2014 Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş comunică
majorarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal
cu suma de 4.907.000 lei.
Se suplimentează cu această sumă prevederile
cheltuielilor de personal din sumele rezervate cu
această destinaţie în bugetele instituţiilor subordonate
şi în fondul de rezervă la dispoziţia Consiliului Judeţean
Mureş, reprezentând salarii şi titluri executorii spre
utilizare în conformitate cu prevederile articolului 19
aliniat (4) din OUG nr.74/2014.
În urma analizării execuţiei bugetelor pe 11 luni ale
instituţiilor subordonate şi în baza solicitărilor
fundamentate ale acestora se propun unele reaşezări
de sume între articole şi alineate în cadrul volumului
bugetar aprobat, respectiv din redistribuiri la Spitalul
Clinic Județean Mureș suma de 58.939 lei pentru 13
Injectomate, transferarea sumei de 68 mii lei la
secțiunea de dezvoltare și alocarea sumei de 55 mii lei
pentru Serviciul Județean Salvamont Salvaspeo în
vederea achiziționării următoarelor obiecte de inventar:
Schi de pârtie - 6 perechi, Bocanci de tură - 23 perechi,
Cască de protecţie - 10 buc, Dispozitive de căutare în
caz de avalanşă - 5 buc, Sondă de avalanşă -7 buc,
Lopată de avalanşă - 5 buc, Piolet de gheaţă - 10 buc și
diferite echipamente tehnice.
În baza analizelor efectuate şi a adreselor de
solicitare şi fundamentare, se propune redistribuirea
unor sume pentru obictivele de investiţii şi reparaţii
aprobate, respectiv cuprinderea în program şi alocarea
de sume pentru unele activităţi şi obiective noi după
cum urmează:

Programul de investiții, anexa nr.7/f, se
suplimentează cu suma totală de 70.850 lei la
următoarele instituţii:
CONSILIUL JUDEŢEAN – Proiect tehnic - Instalaţii de
alarmare în caz de incendiu şi efracţie la Arhiva Tehnică
de pe str. Primăriei nr.2 cu suma de 2.000 lei;
SERVICIUL SALVAMONT- Dotări echipament de iarnă
17.000 lei;
CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ NR.3
S.A.M. REGHIN diferenţă pentru achiziţie Microbuz
şcolar 38.000 lei;
SERVICIUL DE PAZĂ diferenţă pentru achiziţie
autoutilitară 6.000 lei;
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ pentru EVIDENȚA PERSOANEI
5000 lei Programe informatice

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ – Proiect cu Ambasada
“AMERICAN CORNER”
Programe informatice 1.850 lei;

SUA

PROGRAMUL de reparații se suplimentează, potrivit
anexei nr.8/d, cu suma totală de 18.000 lei din care la
Serviciul Salvamont 8.000 lei şi Biblioteca Judeţeană
10.000 lei.
Aceste modificări se regăsesc în anexele menţionate
în proiectul de hotărâre.
Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea
proiectului de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV
Bartha Iosif
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Art.3. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul
ROMÂNIA
Oficial al Județului Mureș și se va transmite
JUDEŢUL MUREŞ
Administrației Județene a Finanțelor Publice Mureș
CONSILIUL JUDEŢEAN
pentru a fi comunicată unităților fiscale din subordine.

HOTĂRÂREA NR.182
din 11 decembrie 2014
privind stabilirea prețurilor medii la produsele
agricole pentru evaluarea în lei a arendei
stabilită potrivit legii în cursul anului 2015
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.19812/13.11.2014
la proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor
medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a
arendei stabilită potrivit legii în cursul anului 2015,
precum şi avizul comisiilor de specialitate,
Ţinând seama de prevederile art.62 alin.(2^2) din
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu toate
modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere propunerile făcute de către Direcţia
pentru Agricultură Mureş cu adresa nr.3.144 din
11.11.2014, precum și de către Camera Agricolă
Județeană Mureș cu nr.586/11.11.2014 cu privire la
prețul mediu la produsele agricole în anul 2014,
În conformitate cu prevederile 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,
În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1), lit.”f” şi ale
art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală republicată cu modificările
şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Se stabilesc prețurile medii la produsele
agricole pentru evaluarea în lei a arendei stabilită
potrivit legii în cursul anului 2015, în natură, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
răspunde Direcția Economică din cadrul Consiliul
Județean Mureș.

PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

CONSILUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 19812/13.11.2014
Dosar VII.B/2
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor
medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a
arendei stabilită potrivit legii în cursul anului 2015
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, hotărâre care trebuie
emisă înainte de începerea anului fiscal. Aceste hotărâri
se transmit, în cadrul aceluiași termen direcțiilor
generale ale finanțelor publice județene, pentru a fi
comunicate unităților fiscale din subordine.
În baza nivelurilor orientative care stau la baza
stabilirii prețurilor medii la unele produse agricole,
comunicate de către Direcția pentru Agricultură Mureș
prin adresa nr.3144/11.11.2014 și de către Camera
Agricolă Județeană Mureș cu adresa nr.586/11.11.2014,
propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV
Bartha Iosif

_________________________________________________________________________________________________

CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 19558/ 11.11.2014
Dosar: VI D1

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR.183
din 11 decembrie 2014
pentru completarea anexei nr.2 la Hotărârea
Consiliului Judeţean Mureş nr.126/2014 privind
aprobarea unor taxe şi tarife la instituţiile de
cultură pentru anul 2015, cu modificările şi
completările ulterioare
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.19558 din
11.11.2014 a Direcţiei Economice la proiectul de
hotărâre pentru completarea anexei nr.2 la Hotărârea
Consiliului Judeţean Mureş nr.126/2014 privind
aprobarea unor taxe şi tarife la instituţiile de cultură
pentru anul 2015, cu modificările şi completările
ulterioare, 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.16 din OUG nr.118/2006, privind înfiinţarea,
organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor
culturale, 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.I. Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Mureş nr.126/2014 se completează după cum urmează:
La punctul III ,,Centrul Județean pentru Cultură
Tradiţională şi Educaţie Artistică’’, se introduce
subpunctul 13, la secţia Şcoala Populară de Arte, având
următorul cuprins:
- taxă de intrare pentru Spectacol de Gală - 10,00
lei/spectacol
Art.II. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul
Oficial al judeţului Mureş şi se comunică Direcţiei
Economice din cadrul Consiliului Judeţean şi Centrului
Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie
Artistică Mureş, care răspund de aducerea sa la
îndeplinire.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru completarea anexei nr.2
la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.126/2014 privind
aprobarea unor taxe şi tarife la instituţiile de cultură
pentru anul 2015, cu modificările şi completările
ulterioare
Consiliul Județean Mureş, prin Hotărârea nr.126 din
11 septembrie 2014 a aprobat taxele şi tarifele pe care
le vor practica, instituţiile de cultură subordonate,
pentru anul 2015.
Prin adresa nr.18770/2014, Centrul Judeţean pentru
Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş, solicită
introducerea unei noi taxe, la secţia Şcoala Populară de
Arte, care va avea următorul cuprins :
- taxă de intrare pentru Spectacol de Gală
10,00 lei /spectacol
Această taxă de 10 lei/spectacol este prevăzută
pentru Spectacolul de Gală din luna decembrie 2014,
organizat cu ocazia încheierii anului calendaristic.
Prin solicitarea instituției de aprobare a noii taxe, se
urmăreşte evidenţierea rezultatelor obţinute de cursanţi
şi profesorii lor, precum şi obţinerea atmosferei de
sărbătoare.
Menţionăm că elevii şcolii nu vor plăti bilet, intrarea
acestora fiind liberă, biletul urmând să fie achiziţionat
de către persoanele invitate ale elevilor.
În conformitate cu dispoziţiile art.16 din OUG
nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi
desfăşurarea activității aşezămintelor culturale, cu
modificările şi completările ulterioare, finanţarea
instituţiilor de spectacole sau concerte a muzeelor şi
aşezămintelor culturale, se realizează din venituri
proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat ori de
la bugetele locale, după caz, prin bugetul autorităţilor
publice în subordinea cărora funcţionează instituţiile
respective, precum şi din alte surse.
În baza prevederilor art. 283 din Legea privind Codul
Fiscal nr.571/2003, 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.
Potrivit art.68 din Legea privind finanţele publice
locale nr.273/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, veniturile provenite din prestări de servicii
ale instituţiilor de cultură, chirii, manifestări culturale,
concursuri artistice, publicaţii, constituie venituri proprii
ale acestor instituţii publice.
Faţă de considerentele mai sus arătate, ţinând cont
de faptul că prin introducerea taxei propuse se
urmăreşte asigurarea surselor de venituri proprii ale
unităţii de cultură subordonată, propunem adoptarea
proiectului de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV
Bartha Iosif

_________________________________________________________________________________________________
- Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului
ROMÂNIA
Judeţean Mureş nominalizate la alin.(1) al prezentului
JUDEŢUL MUREŞ
articol.
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Contrasemnează
Ciprian Dobre
Ciprian Dobre
SECRETAR
Paul Cosma
HOTĂRÂREA NR.184
din 11 decembrie 2014
privind aprobarea unor tarife şi taxe locale
datorate în anul 2015 bugetului propriu al
judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate
Consiliului Judeţean Mureş

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.19969/17.11.2014
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor taxe şi
tarife locale datorate în anul 2015 bugetului propriu al
judeţului şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean
Mureş, precum şi avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere:
- art.20, alin.(1), lit.”b”, art.27 şi art.68 din Legea
privind finanţele publice locale nr.273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art.266, 267 şi 268 din Legea privind Codul Fiscal
nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi
Normele de aplicare a Legii nr.50/1991 aprobate prin
Ordinul nr.839/2009 emis de Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Locuinţei;
- prevederile art.41, art.46 şi art.47 din Ordonanţa
Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea privind taxele extrajudiciară de timbru
nr.117/1999, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul dispozițiilor art.91, alin.(3), lit.”c” şi
art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind adm.
publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu respectarea procedurilor,
reglementate de Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, cu modificările şi
completările ulterioare,
hotărăște:
Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2015 se
aprobă cuantumul taxelor şi tarifelor pentru unele
activităţi care constituie venituri proprii ale bugetului
judeţului Mureş şi a instituţiilor subordonate Consiliului
Judeţean Mureş, conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5 și 6,
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.(1) De executarea prezentei hotărâri răspund
Direcţia Economică, Direcţia Tehnică, Camera Agricolă
Judeţeană Mureş şi Direcţia Judeţeană de Evidenţă a
Persoanelor Mureş.
(2) Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al
judeţului Mureş şi se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş;
- Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş;
- Camerei Agricole Judeţene Mureş;

DIRECŢIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET
Nr.19969/17.11.2014
Dosar VII/C/1
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor tarife şi
taxe locale datorate în anul 2015 bugetului propriu al
judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului
Judeţean Mureş
Conform prevederilor art.3, art.4 pct.(1) lit.”a”, art.
6, pct. (1), art.7 pct.(1) lit.”a” – „f, pct. (18) şi (19), art.
8 pct.(1) şi (2) şi art. 45 pct. (1^1) din Legea nr.
50/1991 republicată, privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, precum şi prin art.11 alin.(2)
din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991, aprobate prin Ordinul nr. 839/2009, a
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, sunt
stabilite perceperea de taxe la eliberarea certificatelor
de urbanism, a autorizaţiilor de construire, precum şi a
avizului structurii de specialitate.
În baza OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul
Judeţean Mureş, în calitate de administrator al
drumurilor judeţene din judeţul Mureş, are obligaţia de
a urmări şi verifica respectarea prevederilor legale
privind execuţia lucrărilor de orice fel realizate în zona
drumurilor, precum şi întreţinerea, repararea şi
modernizarea drumurilor publice judeţene din judeţul
Mureş, în total 727,86 km.”
În acest sens, în conformitate cu dispoziţiile art. 46,
coroborate cu cele ale art. 47 alin. (4), ambele din actul
normativ mai sus indicat, pentru ocuparea zonei
drumurilor, a podurilor, pasajelor, viaductelor şi
tunelurilor, prin realizarea unor lucrări sau amplasarea
în zona drumului public a panourilor publicitare, a
oricărei construcţii sau instalaţii, în orice scop,
acceptate de administratorul drumurilor, se aplică taxe
de utilizare, care se constituie ca venituri la dispoziţia
acestuia în vederea asigurării fondurilor necesare, pe
lângă subvenţiile primite de la bugetul de stat,
administrării, întreţinerii, reparării şi modernizării
drumurilor publice aflate în administrare.
Potrivit Normelor tehnice privind proiectarea şi
amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor
publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje,
viaducte şi tuneluri rutiere aprobate prin Ordinul
nr.571/1997, emis de Ministerul Transporturilor, cu
modificările ulterioare, acceptul administratorului
drumului comportă două faze prealabile începerii
lucrărilor, constând în emiterea acordului prealabil,
respectiv a autorizaţiei de amplasare şi acces la drum.
Potrivit prevederilor art.41 din Ordonanţa Guvernului
nr.43/1997, republicată, privind regimul drumurilor,
Consiliul Judeţean Mureş, în calitate de administrator al

drumurilor judeţene din judeţul Mureş, poate elibera
autorizaţii speciale de transport, pentru efectuarea
transportului pe aceste drumuri cu vehicule rutiere,
înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte
state cu depăşirea masei totale maxime admise,
maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor
maxime admise prevăzute în anexele 2 şi 3 din
Ordonanţa Guvernului nr.43/1997, în condiţiile stabilite
prin ordin comun al ministrului transporturilor şi
infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi
internelor.
Pentru autorizarea acestor transporturi se aplică
taxe de utilizare a drumurilor care se constituie ca
venituri proprii ale administratorului drumurilor pentru
finanţarea lucrărilor de administrare, exploatare,
întreţinere, consolidare, reparaţii şi modernizare a
drumurilor aflate în administrarea sa.
În conformitate cu prevederiile art.47, alin.7, lit.b)
din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997, republicată,
privind regimul drumurilor, Direcţia Tehnică a înaintat la
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii respectiv la
Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi
Investiţii Străine, cu adresa nr.15.185/03.09.2014, spre
avizare, taxele cuprinse în anexele: 5 şi 6.
În baza art.27 din Legea nr.273/2006, privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, consiliile judeţene au competenţa de a stabili
impozite şi taxe locale în limitele şi în condiţiile legii.
Potrivit anexei nr.1 la aceeaşi lege, structura
veniturilor proprii ale Consiliului Judeţean Mureş
cuprinde încasări din impozite directe, care sunt

formate şi din taxele pentru eliberarea avizelor de
arhitect şef, a certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor
de construire şi altele.
Având în vedere prevederile art.287 din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, impozitele şi taxele
locale prevăzute de către consiliile locale şi consiliile
judeţene au posibilitatea de a fi majorate cu până la
20%, cu excepţia taxelor asupra mijloacelor de
transport.
Conform art.1 din Legea nr.117/1999 privind taxele
extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările
ulterioare, eliberarea certificatelor de orice fel,
eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate,
precum şi alte servicii prestate de unele instituţii publice
sunt supuse taxelor extrajudiciare de timbru, care se
plătesc anticipat.
Faţă de toate considerentele mai sus arătate, având
în vedere şi faptul că prin dimensionarea taxelor şi
tarifelor locale pentru anul 2015 se urmăreşte
asigurarea unor surse de venituri la bugetul local în
vederea angajării şi acoperirii cheltuielilor bugetului
local, cu respectarea prevederilor legale, propunem
adoptarea proiectului de hotărâre alăturat.

PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR
Bartha Iosif

________________________________________________________________________________________________

EDITOR: CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ – COMPARTIMENTUL CANCELARIE
Monitorul Oficial al Judeţului Mureş nr.3/2014 conţine 16 pagini ISSN 1222-975

