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HOTĂRÂREA NR.4
din 29 ianuarie 2015
privind validarea Dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Mureș nr.317/2014,
332/2014 și 336/2014 pentru diminuarea, respectiv majorarea bugetului Consiliului
Județean Mureș, precum și diminuarea bugetelor Spitalului Clinic Județean Mureș și a
Spitalului Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” Târnăveni, pe anul 2014

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.1.236/22.I.2015 la proiectul de hotărâre privind validarea
Dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Mureș nr.317/2014, 332/2014 și 336/2014
pentru diminuarea, respectiv majorarea bugetului Consiliului Județean Mureș, precum și
diminuarea bugetelor Spitalului Clinic Județean Mureș și a Spitalului Municipal ”Dr.
Gheorghe Marinescu” Târnăveni, pe anul 2014, precum şi avizul comisiilor de specialitate,
În conformitate cu OUG nr.74/03.12.2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
2014 și unele măsuri bugetare,
În conformitate cu HG nr.1139/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele
unități administrativ-teritoriale,
În baza art.19 și 82 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
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:
Art.1.Se validează Dispoziția nr.317/16.12.2014 pentru diminuarea bugetului Consiliului
Județean Mureș pe anul 2014 cu suma de 268.900 lei.
Art.2. Se validează Dispoziția nr.332/29.12.2014 pentru majorarea bugetului Consiliului
Județean Mureș pe anul 2014 cu suma de 5.428.000 lei.
Art.3. Se validează Dispoziția nr.336/30.12.2014 pentru diminuarea bugetelor Spitalului
Clinic Județean Mureș și al Spitalului Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, pentru
anul 2014.
Art.4. De executarea prezentei hotărâri răspund Spitalul Clinic Județean Mureș, Spitalul
Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni și Direcţia Economică din cadrul Consiliului
Judeţean Mureş.

PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
Direcția Economică
Nr. 1.236/22.I.2015
Dosar VI D/1

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind validarea Dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean
Mureș nr.317/2014, 332/2014 și 336/2014 pentru diminuarea, respectiv majorarea bugetului
Consiliului Județean Mureș, precum și diminuarea bugetelor Spitalului Clinic Județean Mureș
și a Spitalului Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, pe anul 2014
În conformitate cu art.82 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare, ”cu sumele aprobate prin hotărâre a Guvernului, din
fondurile de rezervă bugetară și de intervenție la dispoziția Guvernului, precum și cu alte
sume alocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte normative se majorează, respectiv
se diminuează bugetele locale prin dispoziție a autorității executive, potrivit legii, urmând
ca la prima ședință a autorității deliberative să se valideze modificările respective”.
În acest context, prin art.21 din OUG nr.74/2014, Consiliului Județean Mureș i-au fost
alocate sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
în scopul achitării arieratelor înregistrate la data de 31 octombrie 2014 în contabilitatea
Spitalului Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni. Deoarece la această dată spitalul
public menționat a plătit toate facturile restante și nu mai înregistrează arierate se impune
diminuarea bugetului Consiliului Județean Mureș cu suma de 268.900 lei și comunicarea
modificării operate către Ministerul Finanțelor Publice, în conformitate cu prevederile
art.23 ale actului normativ menționat. Diminuarea bugetului Spitalului Municipal ”Dr.
Gheorghe Marinescu” Târnăveni a fost aprobată prin Dispoziția nr.317/16.12.2014 pentru
diminuarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2014 cu suma de 268.900 lei.
Ulterior, prin Hotărârea de Guvern nr.1139/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de
rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru
unele unități administrativ-teritoriale, bugetului județean i-a fost alocată suma de
5.428.000 lei. Art.2 al actului normativ menționat precizează că sumele alocate și rămase
neutilizate la finele exercițiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local și se
utilizează în anul următor, cu aceeași destinație pentru care aceste fonduri au fost alocate.
Datorită faptului că suma alocată nu a putut fi utilizată până la sfârșitul anului, suma
menționată a fost inclusă în fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale.
Modificarea menționată a fost aprobată prin Dispoziția nr.332/29.12.2014 pentru majorarea
bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2014 cu suma de 5.428.000 lei.
De asemenea, prin adresele nr.20.123/30.12.2014 şi 15.764/30.12.2014 ale Spitalului Clinic
Judeţean Mureş şi Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni se comunică
ultimele modificări ale bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014. Modificările
intervenite privesc diminuări sau suplimentări la diverse categorii de venituri, reprezentând
o diminuare a bugetului Spitalului Clinic Județean Mureș în sumă de 4.893.259 lei, iar a
bugetului Spitalului Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni în sumă de 1.625.196 lei.
Modificările menționate au fost aprobate prin Dispoziția nr.336/30.12.2014 privind
diminuarea bugetelor Spitalului Clinic Județean Mureș și al Spitalului Municipal ”Dr.
Gheorghe Marinescu” Târnăveni, pentru anul 2014.
Față de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV
Bartha Iosif
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HOTĂRÂREA NR.6
din 29 ianuarie 2015
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru S.C.
"Parc Industrial Mureş" S.A.
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.1.256/22.01.2015 a Direcţiei Economice la proiectul de
hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru S.C." Parc
Industrial Mureş"S.A., adresa nr.69/21.01.2015 a S.C." Parc Industrial Mureş" S.A., precum şi
avizul comisiilor de specialitate,
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, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice 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 acestuia,
În temeiul dispoziţiilor art.91 alin(2) lit."d" şi ale art.97 alin(1) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 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 d-lui Sigmirean Mircea, care răspund de aducerea sa
la îndeplinire.

PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
Direcția Economică
Nr. 1.256/22.I.2015
Dosar VI D/1

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru S.C. "Parc Industrial Mureş"
S.A.

Consiliul Judeţean Mureş este acţionar majoritar la S.C. Parc Industrial Mureş S.A., societate
înfiinţată în anul 2003 cu scopul administrării Parcului Industrial Mureş, obiectiv finanţat în
cadrul Programului PHARE 2001 Facilitatea Suplimentară pentru Investiţii, fiind asociat cu
următoarele consilii locale: Ungheni, Sânpaul, Iernut şi Luduş.
În conformitate cu prevederile 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.
În temeiul articolului 32 lit.”k” din Statutul S.C. Parc Industrial Mureş S.A., consiliul de
administraţie, întrunit în şedinţă ordinară în data de 16.01.2015, a avizat bugetul de
venituri şi cheltuieli pe anul 2015,conform anexelor la prezentul proiect de hotărâre.
Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Parc Industrial Mureş S.A. 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, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru S.C. "Parc Industrial Mureş"
S.A.

PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR
Bartha Iosif

HOTĂRÂREA NR.16
din 12 februarie 2015
privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2015
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Raportul nr.2.361/6.II.2015 la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului
Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2015, precum şi avizul comisiilor de specialitate,
Potrivit prevederilor Legii nr.186/2014 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2015,
În conformitate cu art.14 şi art.58 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare,
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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:
Art.1. Se aprobă bugetul Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2015 la venituri în sumă de
302.976.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 368.114.000 lei, pe secţiune de funcţionare şi
secţiune de dezvoltare.
Art.2. Se aprobă bugetul Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2015, secţiunea de funcţionare,
conform anexei nr.1/1.
Art.3. Se aprobă bugetul Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2015, secţiunea de dezvoltare,
conform anexei nr.1/2.
Art.4. Se aprobă finanţarea deficitului secţiunii de dezvoltare în sumă de 65.138.000 lei din
excedentul anilor precedenţi.
Art.5. Se aprobă utilizarea temporară din excedentul anilor precedenţi a sumei de
52.824.000 lei în 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 2015.
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 2/121.
Art.7. Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, conform anexelor nr.3, de la 3/1 până la
3/13.
Art.8. Se aprobă bugetul unităţilor sanitare publice cu paturi din subordinea Consiliului
Judeţean Mureş, conform anexelor nr.4/1 şi 4/2.
Art.9. Se aprobă bugetul împrumuturilor, conform anexelor nr.5, 5/1 la 5/2.
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 2015 pentru Consiliul Judeţean Mureş,
instituţiile şi serviciile publice subordonate, conform anexei nr.7.
Art.12. Se aprobă programul de reparaţii pe anul 2015 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 2015, conform anexei nr.9.
Art.14. Se aprobă bugetul proiectelor multianuale pentru anul 2015, conform anexei nr.10.
Art.15. Anexele de la nr.1 la nr.10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.16. Direcţiile, serviciile şi compartimentele din aparatul executiv al instituţiilor
subordonate Consiliului Judeţean Mureş, se însărcinează cu ducerea la îndeplinire, în
condiţiile legii, a prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
Direcția Economică
Nr. 2361/06.02.2015
Dosar VIID/2

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului
Consiliului Judeţean Mureş, pentru anul 2015

Consiliul Judeţean Mureş, în baza Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală şi a
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
a Legii nr.186/2014 - legea bugetului de stat pe anul 2015, a legilor speciale şi a altor acte
normative, luând în considerare resursele financiare avute la dispoziție şi a celor care pot fi
atrase în viitor, şi-a definit obiectivul general de acţiune care vizează:

susţinerea politicilor publice prioritare din sfera de competenţă;

administrarea şi buna gestiune a bunurilor şi fondurilor publice judeţene;

asigurarea infrastructurii serviciilor publice, de asistenţă-socială, sănătate,
educaţie, cultură, ordine publică, protecţie civilă şi a altor servicii de utilitate publică, din
sfera de competenţă;

structurarea cheltuielilor bugetare în raport cu priorităţile formulate, în condiţiile
echilibrului bugetar, a alocării şi utilizării eficiente a fondurilor publice.
Proiectul de buget supus spre aprobare, a fost elaborat avându-se în vedere:
- cadrul fiscal-bugetar şi cadrul de cheltuieli stabilite prin legea bugetului de stat pentru
anul 2015;
- prevederile acordurilor de împrumuturi interne/externe încheiate, ale contractelor de
finanţare semnate;
- priorităţile stabilite în formularea propunerilor de buget și propunerile de cheltuieli
detaliate ale ordonatorilor de credite din subordine;
- programele întocmite de către ordonatorii de credite în scopul finanţării unor proiecte,
programe, acţiuni sau ansamblu de acţiuni;
- programele de dezvoltare economico-socială în perspectivă ale unităţii administrativteritoriale, în concordanţă cu politicile de dezvoltare la nivel naţional, regional, judeţean,
zonal sau local.
- respectarea principiului echilibrului potrivit căruia cheltuielile unui buget se acoperă
integral din veniturile bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor precedenţi.
Prezentul proiect de buget stabileşte volumul şi structura veniturilor pe surse şi alocarea
acestora pe cheltuieli și destinaţii şi pe ordonatori de credite în vederea realizării
obiectivelor, în conformitate cu strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului şi ale
politicii bugetare specifice anului 2015.
Veniturile bugetare total estimate la suma de 302.992.000 lei, se constituie din:
 83.454.000 lei venituri proprii, formate din impozite, taxe, contribuţii şi cote defalcate
din impozitul pe venit;
 52.824.000 lei venituri proprii formate din alte vărsăminte, alte venituri;
 76.339.000 lei sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
 58.923.000 lei subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete;
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 31.452.000 lei sume primite de la Uniunea Europeană şi/sau alţi donatori în contul
plăţilor efectuate şi prefinanţări.
Sursele de finanțare ale bugetului, se completează din excedentul bugetar al anilor
precedenți, cu suma de 65.138.000 lei pentru finanțarea deficitului secțiunii de dezvoltare.
Situaţia veniturilor pe surse şi destinaţii, comparativ cu anul precedent, sunt prezentate
sintetic în Anexa A şi prin reprezentare grafică.
Potrivit Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, autorităţile locale au obligaţia să
aprobe bugetele locale, cu două secţiuni: secţiunea de funcţionare, respectiv secţiunea de
dezvoltare (cheltuielile de capital), cu venituri şi cheltuieli stabilite pentru fiecare secţiune.
Secţiunea de funcţionare este partea de bază, obligatorie, a bugetelor care cuprinde
veniturile necesare finanţării cheltuielilor curente pentru realizarea competenţelor stabilite
prin lege, precum şi cheltuielile curente respective. Secţiunea de dezvoltare este partea
complementară a bugetelor care cuprinde veniturile şi cheltuielile de capital aferente
implementării politicilor de dezvoltare la nivel judeţean. Din sursele de finanţare,
obligatoriu se asigură finanţarea secţiunii de funcţionare, eventualul excedent al secţiunii
de funcţionare se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor de capital a secţiunii de
dezvoltare. Bugetul poate fi aprobat cu deficit la secţiunea de dezvoltare, deficit care
trebuie acoperit din excedentul anilor precedenţi. Veniturile şi cheltuielile sunt grupate în
buget pe baza clasificaţiei bugetare aprobate de Ministerul Finanţelor Publice. Veniturile
sunt structurate pe capitole şi subcapitole, iar cheltuielile pe părţi, capitole, subcapitole,
titluri, articole, precum şi alineate şi paragrafe, după caz.
Bugetul propriu al județului Mureș și bugetele instituțiilor și a activităților finanțate integral
sau parțial din venituri proprii, cuprind sumele aferente finanțării cheltuielilor de
funcționare, reprezentând cheltuielile necesare realizării atribuțiilor și competențelor
stabilite prin lege, cât și a finanțării cheltuielilor de dezvoltare, respectiv cheltuielile de
investiții, aferente implementării politicilor de dezvoltare de la nivel județean.
Bugetul total al Consiliului Județean Mureș, rezultă prin consolidarea următoarelor bugete:
bugetului propriu al județului, bugetul instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii și bugetul împrumuturilor. Veniturile şi cheltuielile
bugetelor cumulate, reflectă dimensiunea efortului financiar public în anul 2015, este
stabilit pe parte de venituri și cheltuieli la suma de 530.170.000 lei, incluzând veniturile
proprii ale instituțiilor subordonate cu suma de 3.041.000 lei și ale veniturilor celor două
spitale cu suma de 151.027.000 lei.
Bugetul propriu al județului, se constituie din bugetele următoarelor instituții finanțate
integral din alocații bugetare: aparatul propriu al Consiliului Județean Mureș, Serviciul
Judeţean Salvamont Salvaspeo, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1, Centrul Școlar
pentru Educație Incluzivă nr.2, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.3 SAM Reghin,
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș, Biblioteca Judeţeană Mureș,
Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecţia Copilului Mureș.
Bugetul instituţiilor publice şi al activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii, se constituie din bugetele următoarelor instituții: Direcţia Judeţeană de Evidenţă a
Persoanelor, Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean, Spitalul Clinic
Judeţean Mureş, Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni, Muzeul Judeţean
Mureș, Teatrul pentru Copii și Tineret “Ariel”, Ansamblul Artistic “Mureşul”, Filarmonica de
Stat, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Mureş,
Redacţia Revistei “Vatra”, Redacţia Revistei “Lato”, Căminul pentru Persoane Vârstnice
Ideciu de Jos, Camera Agricolă Mureş.
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Bugetul propriu al Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2015, se stabilește pe parte de
venituri la suma de 302.976.000 lei, iar pe parte de cheltuieli la suma de 368.114.000 lei,
pe secţiune de funcţionare şi secţiune de dezvoltare. Deficitul de 65.138.000 lei, se acoperă
din excedentul bugetar al anilor precedenţi.
Veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare, se stabilesc la suma de 271.524 .000 lei,
din care suma de 62.165 .000 lei reprezintă prevederi pentru finanțarea cheltuielilor
cuprinse în programul de reparații la următoarele instituții: 1.26. 000 lei Autoritatea
executivă-Consiliul Judeţean Mureş, 50.000 lei Serviciul Judeţean Salvamont, 50.000 lei
Centrul Militar, 77.000 lei învăţământul special, 1.100.000 lei spitale, 361.000 lei instituțiile
de cultură,1.040.000 lei instituțiile de asistenţă socială, 55.635.000 lei pentru reparații la
drumurile județene și 2.588.000 lei pentru reparații ale obiectivelor la baza aeroportuară.
Bugetul împrumuturilor aferent anului 2015, este în sumă de 7.972.000 lei și asigură
cofinanțarea Proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, aferente secțiunii de
dezvoltare.
Fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetelor pe ordonatori de
credite principal, secundari și terțiari, pe destinaţii, respectiv pe acţiuni, activităţi,
programe, proiecte, obiective, s-a efectuat în strictă corelare cu posibilităţile reale de
încasare a veniturilor estimate a se realiza și în concordanţă cu atribuţiile ce revin
autorităţii administraţiei publice locale județene, cu priorităţile stabilite de acesta, în
vederea funcţionării autorității executive, ale instituțiilor subordonate şi în interesul
colectivităţilor locale.
Cheltuielile de personal prevăzute în bugete, în sumă totală de 147.473.000 lei, se
încadrează în limitele nivelului maxim de cheltuieli de personal aprobat pentru 2015, dar
este mai mic cu 15.444.000 lei față de necesarul fundamentat în baza statelor de funcţii
aprobate, a numărului de posturi ocupate în luna decembrie 2014 și a celor aprobate pentru
ocupare în cursul anului curent, respectiv drepturile stabilite prin sentințe, în conformitate
cu legislația în vigoare. O diferență de 7.450.000 lei față de necesarul fundamentat, se
cuprinde în fondul de rezervă.
Cheltuielile programate cu bunuri și servicii, fără reparații, sunt în sumă de 38.269.000 lei.
Serviciul datoriei publice programate, este de 7.731.000 lei, din care dobânzi 2.621.000 lei.
Transferul compensaţiei acordată pentru R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, este de
5.650.000 lei pentru finanțarea activităţii curente, din care 2.588.000 lei pentru reabilitarea
infrastructurii aeroportuare aflată în domeniul public județean.
Cheltuielile cu asistența socială sunt prevăzute în sumă totală de 111.463.000 lei, din care:
58.173.000 lei pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap, prevăzute de Legea
nr.448/2006, 3.156.000 lei pentru plata asistenței sociale externalizate în baza unor
convenții.
Pentru derularea programului ”Produse lactate și de panificaţie și fructe în școli”, se
prevede suma de 14.189.000 lei.
La titlul „alte cheltuieli”, se prevede suma de 8.500 .000 lei, din care: 6.500.000 lei pentru
salarizarea unui număr de 734 posturi personal neclerical, aprobat prin legea bugetului de
stat, 2.000.000 lei pentru finanțarea proiectelor în sistem concurențial pentru cultură,
culte, sport și asistență socială.
La titlul „alte acțiuni”, se prevede suma de 4.180. 000 lei.
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La fundamentarea bugetului secțiunii de dezvoltare, pentru anul 2015, în programarea
cheltuielilor de capital, s-a urmărit asigurarea coerenţei şi consecvenţei procesului
investiţional, orientarea resurselor financiare către proiectele prioritare: cofinanţarea
proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile începute în anii anteriori, aflate în
derulare şi programate la finalizare în anul curent, precum şi asigurarea fondurilor necesare
pentru continuarea, respectiv finalizarea investiţiilor anagajate.
Veniturile secţiunii de dezvoltare se stabilesc la suma de 31.452.000 lei, iar a cheltuielilor la
suma de 96.590.000 lei. Deficitul de 65.138.000 lei se acoperă din excedentul bugetar al
anilor precedenţi. Cheltuielile secțiunii de dezvoltare, sunt prevăzute pentru următoarele
instituții: 4.314.000 lei Autoritatea executivă-Consiliul Judeţean Mureş, 456.000 lei Serviciul
Judeţean Salvamont, 81.000 lei Serviciul de pază, 71.000 lei Centrul Militar, 367.000 lei
învăţământul special, 5.063.000 lei spitale, 3.256.000 lei instituțiile de cultură, 2.269.000
lei instituțiile de asistenţă socială, 34.883.000 lei la drumurile județene și 5.193.000 lei R.A.
„Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş.
Proiecte cu finanţare nerambursabilă cu derularea în continuare:
A. Având ca lider de proiect Consiliul Judeţean Mureş:
- Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean de
Urgenţă Mureş – 19.461.000 lei;
- Modernizarea şi dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean Mureş – 29.000 lei;
- Parc auto pentru sporturi cu motor – 1.283.000 lei;
- Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Mureş – 3.995.000 lei;
- Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate - Perimetrul de ameliorare Valea Sînmartinului - Cetegău - 113, 77 ha -, com Rîciu – 105.000 lei;
- Reabilitarea, modernizarea DJ 135 Măgherani-Sărăţeni – 15.103.000 lei.
B. Având ca lider de proiect Spitalul Clinic Judeţean Mureş:
- Parteneriat pentru Facilitarea Accesului Cetăţenilor la Servicii Medicale de Calitate prin
Implementare unui Sistem Informatic Integrat – 5.582.000 lei, 2.859.000 lei transferuri din
bugetul Consiliului Judeţean Mureş pentru prefinanţarea şi cofinanţarea proiectului.
C. Având ca lider de proiect SC Compania Aquaserv SA:
- Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş –
440.000 lei.
Pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice, necesare accesării de fonduri
nerambursabile în perioada 2015-2020, s-a prevăzut suma de 1.488.000 lei.
Obiectivele de investiții, proiectele și programele sunt detaliate cu sumele aferente în
anexe la proiectul de buget.
Repartizarea cheltuielilor pe obiective, acţiuni şi titluri, sintetic se prezintă conform Anexei
B şi prin reprezentare grafică.
Elaborarea proiectului de buget a fost precedată de o analiză complexă şi în detaliu a
propunerilor de buget, înaintate de către direcţiile şi serviciile de specialitate ale Consiliului
Judeţean şi de către ordonatorii de credite ai tuturor structurilor organizatorice finanţate,
având la bază exerciţiul bugetar al anului 2014, performanţele economice realizate,
perspectivele de dezvoltare precum şi noile reglementări privind gestiunea crizei
economice.
Având în vedere că este îndeplinită procedura aplicată pentru asigurarea transparenţei
decizionale în administraţia publică, potrivit actelor normative în vigoare, faţă de cele
prezentate, a fost elaborat proiectul de buget alăturat, pe care îl supunem Consiliului
Judeţean Mureş, spre adoptare.

PREŞEDINTE
Ciprian Dobre
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HOTĂRÂREA NR.17
din 12 februarie 2015
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A „Aeroportul
Transilvania Tîrgu Mureş”, pentru anul 2015
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.2321/6.II.2015 a Direcţiei Economice, precum şi avizul
comisiilor de specialitate,
Având în vedere solicitarea din adresa nr.630/03.02.2015 a R.A „Aeroportul Transilvania
Tîrgu Mureş”,
Luând în considerare prevederile art.6 alin.(1) şi (3) din OG 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, precum şi prevederile art.49 din Legea nr.186/2014 a bugetului de
stat pentru anul 2015,
Ţinând cont de Ordinul Ministrului Finanţelor nr.2032/2013 privind aprobarea formatului şi
structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi anexelor de fundamentare a acestuia,
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. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu
Mureş”, pe anul 2015 , conform următoarelor 8 anexe:
(1) Anexa nr.1 ”Bugetul de venituri şi cheltuieli” (bugetul activităţii generale)
(2) Anexa de fundamentare nr.2 „ Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în
bugetul de venituri şi cheltuieli”
(3) Anexa de fundamentare nr.3 „Gradul de realizare a veniturilor totale”
(4) Anexa de fundamentare nr.4 ”Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economicofinanciari”
(5) Anexa de fundamentare nr.5 „Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare”
(6) Anexa de fundamentare nr.6 „Programul de reducere a plăţilor restante, cu prezentarea
surselor”
(7) Anexa de fundamentare nr.7 „Situaţia datoriilor rezultate din împrumuturile
contractate”
(8) Anexa de fundamentare nr.8 „Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere
a plăţilor restante”.
Art.2. Anexele 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. În cazul în care, în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor
totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a
veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Mureş şi
R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, care va răspunde de aducerea sa la îndeplinire.
Art.5. Pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş şi al R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”,
se publică doar Anexa nr.1 - „Bugetul de venituri şi cheltuieli”, coloana
„Propuneri/prevederi anul 2015”, în conformitate cu prevederile Anexei nr.13, punctul I al
Ordinului Ministrului Finanţelor 2032/2013.
PREȘEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
Direcția Economică
Nr. 2.321/6.II.2015
Dosar VI/D/2

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A „
Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş”, pentru anul 2015
Regia Autonomă „Aeroportul TransilvaniaTîrgu Mureş” prezintă Consiliului Judeţean
Mureş bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015, spre aprobare , în
conformitate cu prevederile articolului 6 alin.(1) şi (3) ale O.G. 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.
Propunerea privind Bugetul de venituri şi cheltuieli al regiei pentru anul 2015,
înaintată cu adresa nr.630/3.02.2015,(nr.CJM 2195/4.02.2015) cuprinde 8 anexe, în
concordanţă cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.2032/2013
privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum
şi anexelor de fundamentare a acestuia.
Anexa nr.1-„Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015”, reprezintă în fapt,
bugetul activităţii generale şi înregistrează date comparative privind veniturile şi
cheltuielile, inclusiv activitatea de investiţii, între anii 2014(realizat/preliminat),
anul curent 2015 (propuneri) şi anii următori 2016, 2017 (estimări).
În acest sens, veniturile anului 2015 pentru finanţarea activităţii curente se propun a fi mai mari faţă de
anul anterior, cu aproape 16 %, creştere sustenabilă bazată pe suplimentarea veniturilor proprii, ca
urmare a prognozei de trafic majorată de la 176.345 pasageri îmbarcaţi, realizat în anul 2014 la 205.000
pasageri previzionaţi pentru anul 2015.
De remarcat, în bugetul activităţii generale este propunerea de reducere a
transferurilor din bugetul judeţului cu 8,5% , de la 6169 mii lei alocaţi în 2014, la
5650 mii lei în anul 2015, conducând la o creştere a gradului de autofinanţare al
regiei de la 49,6 % în anul anterior, la 60,2%, adică un plus de 10,5%. Acest prag se
încadrează
în sarcinile stabilite prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş
nr.161/2014, când odată cu încredinţarea Serviciului de Interes Economic General
(S.I.E.G.), pe o perioadă de 10 ani, au fost stipulate obligaţii ale regiei referitoare la
creşterea graduală a veniturilor proprii şi implicit de diminuare a subvenţiei, în
special a celei de exploatare.În continuare, Anexele nr. 2-8 sunt anexe de
fundamentare ale bugetului, după cum urmează:
Anexa de fundamentare nr.2 „Detalierea indicatorilor economico-financiari
prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli”, realizează o delimitare a veniturilor şi
cheltuielilor aferente activităţii S.I.E.G, de cele aferente activităţilor comerciale,
aşa cum s-a cerut şi prin H.C.J. nr.161/2014.
În concordanţă cu nota de fundamentare a regiei, veniturile de exploatare propuse
pe anul 2015, în valoare totală de 14.172 mii lei se compun din venituri aferente
activităţii S.I.E.G în valoare de 10.232mii lei şi venituri din activitatea comercială, în
valoare de 3.940 lei.
Se observă că veniturile aferente serviciului economic de interes general sunt
preponderente (72,2% din total venituri de exploatare) şi în cadrul acestora
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subvenţia în valoare de 5650 lei reprezintă aproximativ 55%, diferenţa fiind formată
din venituri proprii specifice activităţii aeroportuare(taxa pasageri, tarif securitate,
aterizare/decolare, iluminat, staţionare, etc.)
Anexa de fundamentare nr.3 „Gradul de realizare a veniturilor totale”, prezintă
modul de realizare a veniturilor în ultimii 2 ani, (2013 şi 2014) faţă de bugetele
aprobate, în timp ce în Anexa de fundamentare nr.4- „ Repartizarea pe trimestre a
indicatorilor economico-financiari”, se realizează defalcarea pe trimestre a
veniturilor şi cheltuielilor pentru anul 2015, cu menţiunea că la finele fiecărui
trimestru, datele sunt prevăzute cumulat de la începutul anului.
Anexa de fundamentare nr.5- „Programul de investiţii, dotări şi sursele de
finanţare”, realizează o comparaţie între programul de investiţii al anului
anterior,(N-1) cel previzionat pe anul 2015 ca an curent(N) şi pe următorii 2
ani,(N+1, N+2) cu specificarea şi încadrarea în sursele de finanţare.
În anul 2015 se prevăd sume mult mai mari pentru Investiţii, comparativ cu
realizările sau chiar prevederile anului 2014, astfel suma totală propusă, în valoare
de 6.947mii lei se compune din următoarele surse: 1.155 mii lei surse proprii, 4.892
mii lei alocaţii de la buget şi 900 mii lei din alte surse(tarif de securitate).
Cheltuielile de investiţii, corelate cu valoarea totală a surselor de finanţare în
valoare de 6.947 mii lei, sunt repartizate după cum urmează:
- 1.202 mii lei pentru continuarea investiţiilor începute, remarcându-se aici
lucrarea ce vizează bunuri de natura domeniului public al judeţului „Lucrări de
balizaj şi sistem de iluminare platforma Bravo, cu conformare la noile cerinţe de
balizare”, cu valoarea de 891 mii lei
- 5.745 mii lei, adică peste 80% din fondurile de investiţii propuse urmează a fi
utilizate pentru investiţii noi, nominalizate în anexa de fundamentare
- nr.5. Se remarcă şi aici bunurile de natura domeniului public al judeţului, pentru
care se vor utiliza aproape 70% din fondurile pentru investiţii noi şi în cadrul
acestora, peste 80% din fonduri se regăsesc a fi destinate achiziţionării de utilaje
specifice activităţii (multifuncţional de deszăpezire şi autospecială de stins incendii
aeroport).
Referitor la următoarele anexe de fundamentare, menţionăm că regia nu
înregistrează plăţi restante şi nici împrumuturi contractate, astfel încât Anexa nr.6 „
Programul de reducere a plăţilor restante, cu prezentarea surselor „ şi Anexa nr.7”
Situaţia datoriilor rezultate din împrumuturile contractate” au valori nule.
Ultima anexă de fundamentare, Anexa nr.8 „ Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului
brut şi de reducere a plăţilor restante”, are ca scop reflectarea efectelor măsurilor
de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a plăţilor restante.
Prin aplicarea unor măsuri de creştere a veniturilor şi de reducere a costurilor Regia
îşi propune să realizeze un profit brut de 6 mii lei în anul 2015, urmând ca acesta să
crească în următorii 2 ani previzionaţi.
Menţionând că actuala propunere a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015
a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al R.A „Aeroportul
Transilvania Tîrgu Mureş” nr.2/22.01.2015, supunem spre dezbatere şi aprobare,
proiectul de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV
Bartha Iosif
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HOTĂRÂREA NR.20
din 5 martie 2015
privind modificarea anexei nr.9 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş
nr.16/2015 privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş, pentru anul
2015
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.4.031/4.03.2015 a Direcţiei Economice la proiectul de
hotărâre privind modificarea anexei nr.9 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş
nr.16/2015, precum şi avizul comisiilor de specialitate;
Potrivit dispoziţiilor art.46 alin.(3) şi art.47 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.91 alin.(3), lit.”f” şi art.97 alin.(1) din Legea 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
hotărăşte:
Art.1. Anexa nr.9 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.16/2015 privind aprobarea
bugetului Consiliului Judeţean Mureş, pentru anul 2015, se modifică şi se înlocuieşte cu
anexa 9/a, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund Direcţia Economică şi Direcţia
Tehnică din cadrul Consiliului Judeţean Mureş.

PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
Direcția Economică
Nr. 4.031/4.03.2015
Dosar VI D/1

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr.9 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Mureş nr.16/2015 privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2015

În luna februarie 2015, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional
din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a publicat o nouă
versiune a Programului Operaţional Regional,document supus negocierilor cu reprezentanţii
Comisiei Europene.
Potrivit prevederilor Axei 6,intitulat „Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă
regională” prin POR 2014-2020 vor fi finanţate doar lucrări de MODERNIZARE a drumurilor
judeţene, NU şi de reabilitare a acestora, aşa cum se prevedea în variantele iniţiale ale
POR.
Ca urmare a acestora,documentaţiile tehnice elaborate trebuie să se refere la modernizarea
drumurilor judeţene.
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În acest sens prin adresa nr.3975/003.03.2015 Direcţia Tehnică solicită detalierea poziţiilor
globale IIE1 şi IIE4, înlocuirea sintagmei “Reabilitarea şi modernizarea” cu “Modernizarea“
la poziţia IIE1 literele a, b, c şi modificarea denumirii unor obiective în cadrul anexei nr.9
la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.16/2015 privind aprobarea bugetului Consiliului
Judeţean Mureş.
Aceste modificări se regăsesc în anexa nr.9/a.
Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV
Bartha Iosif

HOTĂRÂREA NR.30
din 26 martie 2015
la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr.2/53 și nr.7 la Hotărârea
Consiliului Judeţean Mureş nr.16/2015 privind aprobarea bugetului Consiliului
Judeţean Mureş pentru anul 2015

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.5.038/19.III.2015 a Direcţiei Economice la proiectul de
hotărâre pentru modificarea anexelor nr.2/53 și nr.7 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Mureş nr.16/2015 privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2015,
precum şi avizul comisiilor de specialitate,
Potrivit prevederilor Ordonanţei nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a
programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale,
În conformitate cu art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.91 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.I. Anexele nr.2/53 și nr.7 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.16/2015 privind
aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş, pentru anul 2015, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr.2/53/a și nr.7/a, care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II. De executarea prezentei hotărâri răspunde Direcţia Economică din cadrul Consiliului
Judeţean Mureş.

PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
Direcția Economică
Nr.5.038/19.III.2015
Dosar VI D/1

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr.2/53 și nr.7 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Mureş nr.16/2015 privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru
anul 2015
Având în vedere prevederile Ordonanţei nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de
finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, art.1^2 alin (2), autoritatea
finanţatoare
va
delimita
cuantumul
sumei
necesare
pentru
finanţarea
programului/programelor prioritar/prioritare şi va constitui un fond pentru finanţarea
nerambursabilă a nevoilor culturale de urgenţă reprezentând un procent de până la 8%, dar
nu mai puţin de 2%.
Propunem constituirea acestui fond potrivit detalierii “Proiecte culturale de urgenţă” în
sumă de 48.000 lei prin diminuarea cu aceeaşi sumă a detalierii „Proiecte culturale”.
Prin adresa nr.4749/2015, Serviciul Public Salvamont-Salvaspeo solicită modificarea listei de
investiții prin majorarea poziției ”Mașină de teren” cu suma de 5.000 lei, respectiv,
diminuarea cu aceeași sumă la poziția ”Snowmobil”.
Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.2/53/a și nr.7/a.
Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV
Bartha Iosif

HOTĂRÂREA NR.37
din 26 martie 2015
privind aprobarea Programului acţiunilor economico – sociale din coordonarea
Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2015
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.5.035/19.03.2015 a Direcţiei Dezvoltare Regională,
Implementare Proiecte din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, precum și avizele comisiilor
de specialitate,
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), litera „b” şi alin.(3), litera „d”, precum şi a art.97
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Se aprobă Programul acţiunilor economico – sociale din coordonarea Consiliului
Judeţean Mureş pe anul 2015, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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Art.2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund direcţiile de specialitate din
aparatul propriu şi instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Mureş.

PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
Direcția Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte
DIRECȚIA DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE
Nr. 5.035/19.III.2015
Dosar VI D/1

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Programului acţiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului
Judeţean Mureş pe anul 2015
În conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, autorităţile publice au sarcina de a adopta
strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială a judeţului. Acestea sunt
importante atât pentru dezvoltarea economico-socială armonioasă a judeţului, cât şi pentru
accesarea fondurilor puse la dispoziţie de Uniunea Europeană şi utilizarea lor în mod
eficient.
În acest sens, în spiritul direcțiilor de acțiune cuprinse în Planul de dezvoltare a județului
Mureș pentru perioada 2014-2020, a fost elaborat Programul acţiunilor economico-sociale
din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2015, finanțat din bugetul Consiliului
Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.16 din 12.02.2015, și din fonduri externe
nerambursabile. Activitățile din program vor fi cuprinse în ”Programul de acțiuni pe anul
2015”, elaborat la nivelul Instituției Prefectului-Județul Mureș, pentru realizarea
obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2013 – 2016, adoptat prin Hotărârea
Parlamentului României nr. 45/ 21.12.2012, în județul Mureș.
Pentru anul 2015, ca în fiecare an, direcţiile de specialitate ale Consiliului judeţean şi
instituţiile subordonate acestuia, propun programe proprii de acţiune, structurate după cum
urmează:
1. Programul de investiţii şi reparaţii al Consiliului Judeţean Mureş şi al instituţiilor
subordonate;
2. Programul lucrărilor de drumuri din fonduri bugetare;
3. Programul de informatizare a administraţiei publice locale;
4. Programul colaborărilor externe;
5. Programul şi graficul de desfăşurare a cursurilor de pregătire şi perfecţionare
profesională;
6. Programul privind dezvoltarea turismului în judeţul Mureş;
7. Programul acțiunilor biroului de informare europeană;
8. Programul de comunicare publică al Consiliului Judeţean Mureş;
9. Programul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş;
10. Programul acţiunilor culturale ale instituţiilor de cultură subordonate Consiliului
judeţean.

18/36

Programul acţiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul
2015, se doreşte a fi unul pragmatic care urmează să fie monitorizat şi evaluat pe parcursul
derulării lui şi reprezintă o inventariere a acţiunilor care vor fi întreprinse pentru
dezvoltarea economico-socială a judeţului Mureş în anul 2015. Desigur, în măsura în care se
consideră necesar, el poate fi completat cu noi propuneri.
Având în vedere cele arătate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind
aprobarea Programului acţiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Judeţean
Mureş pe anul 2015.
PREŞEDINTE,
Ciprian Dobre

DIRECTOR,
Valer Băţaga

HOTĂRÂREA NR.38
din 26 martie 2015
privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva
incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2014 şi stabilirea măsurilor de optimizare a
acesteia
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.2.145/4.II.2015 a Direcţiei Amenajare Teritoriu şi Urbanism
privind Raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş
pe anul 2014 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia, precum şi avizul comisiei de
specialitate,
Având în vedere prevederile art.15, lit.c) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor şi cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică,
În temeiul dispoziţiilor articolului 97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1.Se aprobă Raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în
judeţul Mureş pe anul 2014 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia, prevăzut în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al Judeţului Mureş, va putea fi
accesată pe site-ul www.cjmures.ro şi se va comunica, în format electronic, autorităţilor
administraţiei publice locale din judeţ.

PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
Direcția Amenajare Teritoriu și Urbanism
Nr. 2145 /04.02.2015
Dosar VI D/1
EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva
incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2014 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia
Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public naţional, cu caracter
permanent, la care sunt obligate să participe, conform legii, atât autorităţile administraţiei
publice locale cât şi toate persoanele fizice şi juridice de pe raza judeţului Mureş.
Potrivit Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Consiliului Judeţean, ca
autoritate a administraţiei publice locale de interes judeţean îi revin următoarele obligaţii
principale:
a) aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor aferent judeţului sau municipiului
Bucureşti, după caz, şi stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia ;
b) instituie reguli şi dispoziţii de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi
privat al unităţii administrativ-teritoriale;
c) analizează anual capacitatea de apărare împotriva incendiilor şi hotărăşte măsuri de
optimizare a acesteia;
d) asigură, pe baza programelor de dezvoltare, cuprinderea în planurile de amenajare a
teritoriului a sistemelor de alimentare cu apă, precum şi a căilor de acces pentru
intervenţie în caz de incendiu;
e) prevede şi aprobă în bugetul propriu fondurile necesare pentru realizarea acţiunilor şi
măsurilor de apărare împotriva incendiilor ;
f) hotărăşte, în condiţiile legii, înfiinţarea unor centre de formare şi evaluare a personalului
din serviciile voluntare de urgenţă, cu acordul Inspectoratului General;
g) sprijină organizatoric, material şi financiar organizarea şi desfăşurarea concursurilor
serviciilor de urgenţă şi cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;
h) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege.
În cele ce urmează prezentăm pe scurt stadiul realizării acestor obligaţii:
În anul 2014, Consiliul Judeţean a alocat suma de 32.000 lei pentru: organizarea şi
premierea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă participante şi câştigătoare a fazei
judeţene a concursului profesional în domeniul apărării şi stingerii incendiilor, pentru
premierea elevilor participanţi la concursurile Prietenii Pompierilor şi cu Viaţa mea apăr
viaţa, pentru editarea nr.18 a revistei „Pompierii Mureşeni” cu prilejul „Zilei pompierului”
din luna septembrie 2014 precum şi pentru editarea de pliante sau alte informaţii tipărite
prin care să se aducă la cunoştinţa populaţiei factorii de risc generatori de situaţii de
urgenţă sau alte dezastre precum şi cunoaşterea modului de acţiune în cazul apariţiei
sau producerii unei situaţii de urgenţă.
Consiliul Judeţean sprijină consiliile locale şi primăriile din judeţ în vederea îndeplinirii
atribuţiilor ce le revin din actele normative ce reglementează activitatea în domeniu pentru
prevenirea şi stingerea incendiilor şi coordonează în colaborare cu Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „HOREA” al judeţului Mureş activitatea SVSU - urilor din judeţ.
În programul Centrului de perfecţionare pentru personalul din administraţia publică se
prefigurează includerea activităţii de formare şi evaluare a personalului din serviciile
voluntare pentru situaţii de urgenţă din judeţ.
Prin documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului se prevede asigurarea căilor de
acces pentru intervenţie în caz de incendiu.
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Măsurile de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe
anul 2015, urmăresc:
reorganizarea sectoarelor de competenţă ale SVSU – urilor. Localităţile care au avut în
dotare autospeciale vor fi arondate sectoarelor de competenţă învecinate dotate cu
autospeciale, respectând Criteriile de performanţă pentru S.V.S.U;
luarea în comodat, la ISU, a autospecialei din dotarea SVSU Sântana de Mureş
înfiinţarea de noi puncte de lucru în oraşele Luduş şi Sovata;
dotarea cu autospeciale de intervenţie a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă
având în vedere posibilitatea de achiziţionare de autospeciale din Marea Britanie, în baza
bunei colaborării cu pompierii englezii;
atestarea cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor de la
localităţi;
Operaţionalizarea Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă dotate cu autospeciale
prin încadrarea corespunzătoare cu personal şi asigurarea permanenţei la sediu SVSU;
Implicarea consiliilor locale şi a primarilor din toate localităţile judeţului pentru acordarea
drepturilor ce se cuvin voluntarilor;
Stabilirea cuantumului indemnizaţiei care se acordă personalului serviciului pentru timpul
efectiv de lucru la intervenţii şi celelalte activităţi prevăzute în programul serviciului, în
conformitate cu HGR 1579/2005.
Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre
privind Raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul
Mureş pe anul 2014 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia precum şi a anexelor
1, 2, 3, 4.
VICEPREŞEDINTE
Kelemen Atilla Márton

ARHITECT ŞEF
arh. Şipoş Răzvan

HOTĂRÂREA NR.44
din 23 aprilie 2015
pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului Consiliului Județean
Mureș la 31 martie 2015
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.6.70216.04.2015 la proiectul de hotărâre pentru aprobarea
Raportului privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș la 31 martie 2015, 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 31
martie 2015, conform anexelor nr.1, nr.1/1 și nr.1/2, care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
Direcția Economică
Nr. 6.702/16.04.2015
Dosar VI D/1

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului
Consiliului Județean Mureș la 31 martie 2015
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 31 martie 2015, 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.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV
Bartha Iosif

HOTĂRÂREA NR.56
din 28 mai 2015
privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului
Județean Mureș și a situațiilor financiare anuale, cu anexe, pe anul 2014
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.9.861/21.05.2015 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 2014, precum şi avizul comisiilor de specialitate,
Ţinând seama de prevederile art.57 alin.(4) 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) și ale art.104 alin (4),
litera ”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
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Art.1. Se aprobă contul de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului
Județean Mureș pe anul 2014 potrivit anexei nr.1.
Art.2. Se aprobă contul de execuție al bugetului secțiunii de funcționare pe anul 2014
potrivit anexei nr.2.
Art.3. Se aprobă contul de execuție al bugetului secțiunii de dezvoltare pe anul 2014
potrivit anexei nr.3.
Art.4. Se aprobă anexele la situațiile financiare ale Consiliului Județean Mureș pe anul 2014,
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.

PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
Direcția Economică
Nr.9.861/21.05.2015
Dosar VI D/1
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și
cheltuieli al Consiliului Județean Mureș și a situațiilor financiare anuale, cu anexe, pe anul
2014
În conformitate cu prevederile art.104 alin (4) litera ”b” din Legea administrației publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Președintele
întocmește și supune spre aprobare Consiliului Județean Mureș Contul de încheiere al
exercițiului bugetar pentru anul precedent. Această dispoziție se coroborează cu
prevederile art.57 alin.(4) din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și
completările ulterioare, care reglementează competența de aprobare a Situațiilor financiare
anuale, a Conturilor anuale de execuție a bugetului în următoarea structură:
La venituri:
Prevederi bugetare inițiale;
Prevederi bugetare definitive;
Încasări realizate
La cheltuieli:
Credite bugetare inițiale;
Credite bugetare definitive;
Plăți efectuate.
Contul de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Mureș la data
de 31 decembrie 2014, anexat la proiectul de hotărâre, este realizat pe următoarea
structură: bugetul local, bugetul creditelor interne și bugetul instituțiilor finanțate parțial
sau integral din venituri proprii.
Bugetul propriu al județului Mureș pe anul 2014 a fost elaborat, aprobat și executat în
concordanță cu prevederile actelor normative mai sus menționate, ale Legii bugetului de
stat pe anul 2014 și ale celorlalte acte normative care privesc domeniul bugetar.
Execuția veniturilor bugetului Consiliului Județean Mureș pe secțiuni se prezintă astfel:
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Nr.

Denumirea

crt.
0

Prevederi

Prevederi

Încasări

%

inițiale

definitive

realizate

col.4/3

3

4

1

2

6

Total venituri, din care:

276.019.000

303.025.000 294.224.310

97,10

Veniturile secţiunii de funcţionare

223.239.000

245.614.000 246.224.406

100,25

Veniturile secţiunii de dezvoltare

52.780.000

57.411.000

47.999.904

83,61

Veniturile secțiunii de funcționare au fost realizate în proporție de 100,25%, în timp ce
veniturile secțiunii de dezvoltare au fost realizate în proporție de 83,61%. Gradul scăzut de
realizare se datorează decalării rambursărilor de fonduri pentru proiectele cu finanțare
europeană față de perioadele estimate la întocmirea bugetului.
Pe parte de venituri, bugetul inițial a fost aprobat la un nivel de 276.019.000 lei, din care
223.239.000 lei venituri ale secțiunii de funcționare și 52.780.000 lei venituri ale secțiunii
de dezvoltare. Prevederile definitive s-au ridicat la 303.025.000 lei, din care 245.614.000 lei
venituri ale secțiunii de funcționare și 57.411.000 lei venituri ale secțiunii de dezvoltare.
Execuția veniturilor bugetului propriu al județului pe surse de proveniență se prezintă
astfel:
Nr.

Denumirea

crt.
0

1

Prevederi

Prevederi

Încasări

%

iniţiale

definitive

realizate

col. 4/3

3

4

2

6

0'

Total venituri, din care:

276.019.000

303.025.000 294.224.310

97,10

I

Venituri curente, din care:

166.763.000

181.464.000 178.431.304

98,33

Venituri fiscale, din care:

164.763.000

179.215.000 175.908.597

98,16

1a.

Cote defalcate din impozitul pe venit

54.730.000

54.730.000

52.162.536

95,31

bugetelor locale

23.002.000

23.002.000

23.692.144

103,00

Sume defalcate din TVA

85.031.000

99.483.000

96.654.777

97,16

desfăşurarea de activităţi

2.000.000

2.000.000

3.399.140

169,96

Venituri nefiscale

2.000.000

2.249.000

2.522.707

112,17

0

0

40.893

Sume alocate CJM pentru echilibrarea

1b

Taxe pentru utilizarea bunurilor,
autorizarea utilizării bunurilor sau pe

1c

Venituri din capital

II

Subvenţii

79.883.000

92.188.000

87.658.253

95,09

III

Sume primite de la UE

29.373.000

29.373.000

28.093.860

95,65

Nivelul încasărilor raportate la prevederile bugetare reprezintă 97.10% față de 87.30% cât
reprezenta la sfârșitul anului 2013. 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 82,47% din totalul încasărilor.
Impozitele, taxele și alte venituri încasate direct reprezintă 2.02% 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 19,76% din resursele
bugetare.
Veniturile proprii realizate de instituțiile finanțate parțial din venituri proprii din subordinea
Consiliului Județean Mureș se prezintă astfel:
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Nr.

Denumirea

crt.
0

Prevederi

Prevederi

Încasări

%

%

iniţiale

definitive

realizate

col. 4/2

col. 4/3

2

3

4

5

6

95,34

95,34
89,76

1
Serviciul Public de Pază al
1 Obiectivelor de Interes Judeţean
2 Muzeul Judeţean

170.000

170.000

162.071

1.000.000

1.066.000

956.888

95,69

3 Teatrul "Ariel"

290.000

375.000

362.080

124,86

96,55

4 Ansamblul Artistic "Mureşul"

295.000

325.000

341.850

115,88

105,18

5 Filarmonica de Stat

195.000

195.000

207.479

106,40

106,40

6 Educaţie Artistică Mureş

192.000

200.000

203.634

106,06

101,82

7 Redacţia Revistei "Vatra"

20.000

20.000

31.907

159,54

159,54

8 Redacţia Revistei "Lato"

50.000

70.000

79.237

158,47

113,20

605.000

559.000

565.192

93,42

101,11

149.000

149.000

114.537

76,87

76,87

Centrul de Cultură Tradiţională şi

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

În anul 2014 instituțiile finanțate parțial din venituri proprii au înregistrat un nivel de
autofinanțare de 14.38% în medie, cu 2.06% mai mare față de același moment al anului
2013, când veniturile proprii au acoperit 12,32% 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

911.180

162.071

17,79%

2 Muzeul Judeţean

4.985.495

956.888

19,19%

3 Teatrul "Ariel"

2.032.735

362.080

17,81%

4 Ansamblul Artistic "Mureşul"

2.658.751

341.850

12,86%

5 Filarmonica de Stat

6.687.101

207.479

3,10%

6 Educaţie Artistică Mureş

922.427

203.634

22,08%

7 Redacţia Revistei "Vatra"

281.371

31.907

11,34%

8 Redacţia Revistei "Lato"

328.683

79.237

24,11%

1.317.504

565.192

42,90%

911.180

114.537

12,57%

21.036.427

3.024.875

14,38%

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:

325.846.000

354.727.000

243.510.047

68,65

Secţiunea de funcţionare

223.239.000

245.614.000

215.501.801

87,74

Secţiunea de dezvoltare

102.607.000

109.113.000

28.008.246

25,67
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Realizarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în proporție de 68,65% față de creditele
bugetare definitive se datorează decalării rambursărilor de fonduri pentru proiectele cu
finanțare europeană față de perioadele estimate la întocmirea bugetului.
Creditele bugetare aprobate au fost utilizate pentru finanțarea activităților, acțiunilor și
programelor aflate în competența Consiliului Județean Mureș, gestionate direct sau prin
instituțiile subordonate și anume: 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), acțiunile culturale (prin
instituțiile de cultură subordonate), culte religioase și structuri asociative, întreținerea
drumurilor și podurilor județene, finanțarea cheltuielilor de funcționare a R.A. Aeroport
TRANSILVANIA Tîrgu-Mureș, Centrului Militar Județean, finanțarea obiectivelor de investiții,
precum și finanțarea activităților autorității publice județene.
Sinteza cheltuielilor pe activități și ponderea în total cheltuieli, potrivit clasificației
bugetare, se prezintă astfel:

Denumirea

Nr.
crt.
0

1
Total cheltuieli, din care:

Credite bugetare Credite bugetare Plăţi efectuate
iniţiale

definitive

2

3

% din total
cheltuieli

4

5

325.846.000

354.727.000

243.473.153

100,00%

20.755.000

20.608.000

14.120.227

5,80%

2 Alte servicii publice generale

8.165.000

13.703.000

3.880.154

1,59%

3 Dobânzi aferente datoriei publice externe

2.005.000

2.005.000

1.388.616

0,57%

250.000

334.000

317.040

0,13%

5 Învăţământ

24.035.000

25.942.000

22.956.380

9,43%

6 Sănătate

18.191.000

32.180.000

16.581.648

6,81%

7 Cultură, religie, sport

35.896.000

56.758.500

26.868.185

11,04%

115.338.000

113.459.000

110.614.798

45,43%

841.000

841.000

841.000

0,35%

11.669.000

8.333.000

5.296.195

2,18%

831.000

911.000

899.673

0,37%

83.690.000

75.875.000

37.134.191

15,25%

4.180.000

3.777.500

2.611.940

1,07%

1 Autorităţi publice

4 Apărare

8 Asistenţă socială
9 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
10 Protecţia mediului
11 Agricultura
12 Transporturi
13 Alte acţiuni economice

Cheltuielile de personal pe unități se prezintă astfel:
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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

145.933.000

151.124.372

149.906.285

99,19%

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

47.071.000

50.191.000

49.174.859

97,98%

Capitolul 51.02, din care:

6.421.000

6.378.000

6.077.996

95,30%

Autorităţi executive

6.421.000

6.378.000

6.077.996

95,30%

Capitolul 54.02, din care:

938.000

918.000

915.570

99,74%

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor

750.000

724.000

722.040

99,73%

Serviciul Public Judeţean Salvamont Salvaspeo

188.000

194.000

193.530

99,76%

Capitolul 65.02, din care:

8.649.000

10.666.000

10.647.510

99,83%

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1

1.712.000

2.240.000

2.235.901

99,82%

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.2

2.925.000

3.630.000

3.620.363

99,73%

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.3, SAM Reghin

1.761.000

2.030.000

2.028.554

99,93%

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Mureş
2.251.000

2.766.000

2.762.692

99,88%

Capitolul 67.02, din care:

1.398.000

1.462.000

1.451.848

99,31%

Biblioteca Judeţeană Mureş

1.398.000

1.462.000

1.451.848

99,31%

29.665.000

30.767.000

30.081.935

97,77%

29.665.000

30.767.000

30.081.935

97,77%

98.862.000

100.933.372

100.731.426

99,80%

2.162.000

2.295.000

2.280.622

99,37%

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:
Capitolul 54.10, din care:
Serviciul de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean

2.162.000

2.295.000

2.280.622

99,37%

Capitolul 66.10, din care:

83.386.000

84.299.372

84.189.647

99,87%

Spitalul Clinic Judeţean Mureş

68.013.000

68.097.352

68.002.820

99,86%

Spitalul Municipal "Dr.Gheorghe Marinescu" Tîrnăveni

15.373.000

16.202.020

16.186.827

99,91%

Capitolul 67.10, din care:

12.075.000

13.074.000

13.007.085

99,49%

Muzeul Judeţean Mureş

2.211.000

2.346.000

2.341.439

99,81%

Ansamblul Artistic Profesionist "Mureşul"

1.870.000

2.111.000

2.088.588

98,94%

Teatrul pentru Copii şi Tineret "Ariel"

1.086.000

1.242.000

1.207.423

97,22%

Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş

5.858.000

6.276.000

6.274.744

99,98%

Artistică Mureş

657.000

694.000

691.950

99,70%

Redacţia Revistei "Vatra"

195.000

198.000

197.843

99,92%

Redacţia Revistei "Lato"

198.000

207.000

205.098

99,08%

Capitolul 68.10, din care:

624.000

611.000

600.838

98,34%

Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos

624.000

611.000

600.838

98,34%

Capitolul 83.10, din care:

615.000

654.000

653.234

99,88%

Camera Agricolă Mureş

615.000

654.000

653.234

99,88%

Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie
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Cheltuielile bugetului Consiliului Județean Mureș pe unități se prezintă astfel:
Nr.

Denumirea

crt.
0

1
1 Consiliul Judeţean

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

1.175.000

1.097.000

1.074.601

91,46

97,96

689.000

805.000

802.647

116,49

99,71

2.505.000

2.549.000

2.468.000

98,52

96,82

250.000

334.000

317.040

126,82

94,92

2.027.000

2.489.000

2.463.511

121,53

98,98

3.469.000

4.032.000

3.987.860

114,96

98,91

2.190.000

2.683.000

2.641.219

120,60

98,44

2.482.000

2.871.000

2.822.953

113,74

98,33

13.867.000

13.867.000

11.040.837

79,62

79,62

14.004.000

13.985.128

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

99,87

Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe
12 Marinescu" Tîrnăveni

625.000

3.000.000

2.427.132

388,34

80,90

13 Biblioteca Judeţeană

2.007.000

2.006.000

1.908.012

95,07

95,12

14 Muzeul Judeţean

4.158.000

4.832.000

4.816.577

115,84

99,68

15 Teatrul "Ariel"

1.651.000

2.119.000

2.073.806

125,61

97,87

16 Ansamblul Artistic "Mureşul"

2.260.000

2.386.000

2.359.470

104,40

98,89

17 Filarmonica de Stat

6.486.000

6.650.000

6.592.017

101,63

99,13

18 Educatie Artistica Mures

748.000

750.500

738.621

98,75

98,42

19 Redacţia Revistei "Vatra"

267.000

267.000

255.414

95,66

95,66

20 Redacţia Revistei "Lato"

262.000

262.000

246.445

94,06

94,06

114.146.000

112.201.000

109.368.752

95,81

97,48

82.798.000

80.513.234

79.774.817

96,35

99,08

31.348.000

31.687.766

29.593.935

94,40

93,39

22 Ideciu de Jos

792.000

858.000

846.046

106,82

98,61

23 Camera Agricolă Judeţeană Mureş

831.000

911.000

899.673

108,26

98,76

24 Drumuri şi Poduri

67.753.000

61.254.000

28.094.438

41,47

45,87

25 Aviaţia civilă

13.975.000

12.299.000

6.839.240

48,94

55,61

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
Căminul pentru Persoane Vârstnice
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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 bugetului județean s-au închis prin cont de excedent,
în sumă de 50.714.263 lei, care alături de excedentele cumulate ale anilor precedenți a
constituit sursa de acoperire a deficitului secțiunii de dezvoltare pentru bugetul anului
2015.
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 2014 au fost elaborate în concordanță
cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.96/30 ianuarie 2015 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la
31 decembrie 2014, iar închiderea exercițiului bugetar s-a efectuat în conformitate cu
Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1780/22 decembrie 2014 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014.
Execuția bugetară a anului 2014 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.

PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

HOTĂRÂREA NR.57
din 28 mai 2015
privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2015
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.9.862/21.05.2015 la proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2015, precum şi avizul
comisiilor de specialitate,
În conformitate cu art.19 alin.(2) 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:
Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.16/2015 privind aprobarea bugetului
Consiliului Județean Mureș pentru anul 2015, cu modificările și completările ulterioare, se
modifică și se completează după cum urmează:
1. 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.2/154.”
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2. După art.9 se introduce articolul 9¹, cu următorul conținut:
”Art.91. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile, conform anexelor nr.11 și
11/1.”
3. Anexele nr.1, 1/1, 3, 4/1, 4/2, 7/a, 8 și 10 la HCJ nr.16/2015 se modifică și se înlocuiesc
cu anexele nr.1/a, 1/1/a, 3/a, 4/1/a, 4/2/a, 7/b, 8/a și 10/a.
4. După anexa 2/121 se introduc 33 de anexe noi: 2/122, 2/123, 2/124, 2/125, 2/126,
2/127, 2/128, 2/129, 2/130, 2/131, 2/132, 2/133, 2/134, 2/135, 2/136, 2/137, 2/138,
2/139, 2/140, 2/141, 2/142, 2/143, 2/144, 2/145, 2/146, 2/147, 2/148, 2/149, 2/150,
2/151, 2/152, 2/153, 2/154.
Art.II. Anexele nr.1/a, 1/1/a, 2/122, 2/123, 2/124, 2/125, 2/126, 2/127, 2/128, 2/129,
2/130, 2/131, 2/132, 2/133, 2/134, 2/135, 2/136, 2/137, 2/138, 2/139, 2/140, 2/141,
2/142, 2/143, 2/144, 2/145, 2/146, 2/147, 2/148, 2/149, 2/150, 2/151, 2/152, 2/153,
2/154, 3/a, 4/1/a, 4/2/a, 7/b, 8/a, 10/a, 11 și 11/1 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 MUREȘ
Direcția Economică
Nr.9.862/21.05.2015
Dosar VI D/1

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru
anul 2015
În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş poate aproba
rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor
principali de credite.
Potrivit adresei nr.9528/2015, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.2 Tîrgu-Mureș
solicită unele reașezări în cadrul bugetului aprobat pentru a putea achita sentințele
judecătorești conform prevederilor art.35 din OUG nr.83/2014 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul
cheltuielilor publice. Aceste modificări sunt prezentate în anexa nr.2/29/a.
Prin adresele nr.2477 şi 500/2015, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Mureş comunică
alocarea de sume suplimentar pentru implementarea şi finanţarea programelor de sănătate
publică celor două spitale subordonate Consiliului Judeţean Mureş, Spitalului Municipal
„Dr.Gheorghe Marinescu” Târnăveni 15.000 lei, respectiv Spitalului Clinic Judeţean Mureş
3.715.868 lei.
Propunem majorarea bugetelor celor două spitale cu sumele sus amintite.
Având în vedere că, prin Hotărârile Consiliului Judeţean Mureş nr.23,31,32,33 şi 45/2015 au
fost aprobate finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean,
respectiv colaborări între Consiliul Judeţean Mureş şi Liceul Teoretic Bolyai Farkas,
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş şi Fundaţia Pro
Vita Cristiana, propunem aprobarea detalierilor pentru aceste activităţi.
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Prin adresele nr.9542/2015, nr.7042/2015 şi nr.9583/2015, Regia Autonomă „Aeroportul
Transilvania” Tîrgu Mureş, Spitalul Clinic Judeţean Mureş şi Direcţia Generală pentru
Protecţia Drepturilor Copilului Mureş, solicită unele reaşezări în cadrul aceluiaşi volum
bugetar în lista de investiţii şi în programul de reparaţii pentru anul 2015.
Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/a,1/1a, 2/122, 2/123, 2/124,
2/125,2/126,2/127,2/128,2/129,2/130,2/131,2/132,2/133,2/134,2/135,2/136,2/137,2/38,2
/139,2/140,2/141,2/142,2/143,2/144,2/145,2/146,2/147,2/148,2/149,2/150,2/151,2/152,2
/153,2/154,3/a,4/1/a,4/2/a,7/b şi 8/a.
Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

HOTĂRÂREA NR.59
din 28 mai 2015
privind aprobarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de
canalizare prestate de Operatorul Regional SC Compania Aquaserv SA,
începând cu data de 1 iulie 2015
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.9.863/21.05.2015 a Direcţiei Dezvoltare Regională,
Implementare Proiecte ,
Văzând adresa S.C. Compania Aquaserv S.A. nr. 206433/30.04.2015,
Văzând avizul A.N.R.S.C. nr.309830/30.04.2015,
Având în vedere prevederile:
- art. 5, alin. (1), litera „g", pct.1), alin.(2), lit. „i” şi „j”, art.16, alin.(3), litera „c” şi
art.17, alin (1), litera „c” şi „d”, din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
AQUA INVEST MUREŞ,
- art.12, alin.(1), litera "i" din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi
canalizare,
- art.91, alin.(1), litera "d" şi alin.(5), litera "a", pct.13 din Legea nr.215/2001,
Având în vedere prevederile Contractului de Finanţare nr.121172/08.04.2011, COD CCI –
2009 RO 161 PR 019 şi a Contractului de Credit încheiat între S.C. Compania Aquaserv S.A. şi
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, aferent proiectului „Extinderea şi
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş”,
Văzând Avizul comisiilor de specialitate,
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Se aprobă preţurile şi tarifele la serviciile publice de alimentare cu apă şi de
canalizare prestate de Operatorul Regional SC Compania Aquaserv SA începând cu data de 1
iulie 2015, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se mandatează domnul Ciprian Dobre, reprezentantul judeţului Mureş pentru a vota
în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ,
în sensul art.1 din prezenta hotărâre.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Preşedintele Consiliului
Judeţean Mureş, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ şi Directorul
General al S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş.
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Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ şi S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu
Mureş.

PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
Direcția Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte
Nr. 9.863/21.05.2015
Dosar VI D/1

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de
canalizare prestate de Operatorul Regional SC Compania Aquaserv SA,
începând cu data de 1 iulie 2015
Conform prevederilor Politicii tarifare, anexă a Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.22/202.662/05.03.2010, pentru
crearea condiţiilor financiare necesare implementării investiţiilor prin POS Mediu, în fiecare
localitate se vor efectua modificări de preţuri şi tarife în termeni reali la data de 1 iulie a
fiecărui an, respectiv vor fi efectuate ajustări pentru reflectarea inflaţiei.
Modificările de preţuri şi tarife în termeni reali rezultă din Analiza Cost Beneficiu,
componentă a documentaţiei pentru obţinerea finanţării din Fonduri de Coeziune, din
Analiza Financiara efectuată de consultanţii Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare (BERD) – instituţie cofinanţatoare a programului POS Mediu.
Aceste modificări vor fi supuse avizării Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Servicii
Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) de către Operator, acesta urmând a le pune în
aplicare în baza avizului acordat şi a legislației în vigoare aplicabile.
Anexa 4 - Strategia tarifară, anexă la Contractul de finanţare aferent proiectului
“Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş“, prevede
următoarele creşteri de tarife în termeni reali:
Anul
2013
2014
2015
2016

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

Conform celor de mai sus, SC Compania Aquaserv SA a întreprins demersurile pentru
ajustarea/modificarea preţurilor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi
canalizare/epurare prestate pe aria sa de operare, şi a obţinut avizul ANRSC
nr.309830/30.04.2015 pentru noile tarife.
Modificările propuse a fi aplicate cu data de 1 iulie 2015 sunt următoarele:
- creştere în termeni reali de 5% la apă potabilă şi de 10% la canalizare – epurare
- ajustarea cu indicele preţurilor de consum de 1,0235 la nivelul lunii februarie 2015.
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Preţurile rezultate sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Denumire serviciu public

APĂ POTABILĂ produsă,
transportată şi distribuită pentru
întreaga arie de operare
APĂ POTABILĂ produsă şi
transportată într-un sistem,
livrată în vederea redistribuirii
CANALIZARE – EPURARE ape
uzate menajere pentru întreaga
arie de operare
Transport şi epurare ape uzate
menajere, preluate din alte
sisteme din afara ariei de
operare, de la alţi operatori
CANALIZARE APE PLUVIALE
pentru întreaga arie de operare

Preţ/tarif
1 iulie 2014
Restul
Populaţie
utilizatorilor
lei/mc
lei/mc
- cu TVA - fără TVA -

Preţ/tarif
1 iulie 2015
Populaţie
Restul
lei/mc
utilizatorilor
- cu TVA
lei/mc
- fără TVA -

3,86

3,11

4,09

3,30

-

1,98

-

2,10

3,14

2,53

3,47

2,80

-

1,67

-

1,86

0,98

0,79

0,98

0,79

Ataşăm prezentei:
- copia Avizului ANRSC nr.309830/30.04.2015
- copia adresei SC Compania Aquaserv SA nr.206433/30.04.2015.
Având în vedere cele expuse, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind
aprobarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare
prestate de Operatorul Regional SC Compania Aquaserv SA, începând cu data de 1 iulie 2015.
PREŞEDINTE,
Ciprian Dobre

DIRECTOR,
Valer Băţaga

HOTĂRÂREA NR.61
din 28 mai 2015
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania
Tîrgu Mureş”, pe anul 2015
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.9864/21.05.2015 a Direcţiei Economice, precum şi avizul
comisiilor de specialitate,
Având în vedere solicitarea din adresa nr.2804/2015, completată cu adresa nr.3043/2015, a
R.A. Aeroportul „Transilvania” Tîrgu Mureş,
Luând în considerare prevederile art.6 alin.(1) şi (3) 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,
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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 Judeţean nr.17/12 februarie 2015, se rectifică după cum
urmează:
(9) Anexa nr.1 ”Bugetul de venituri şi cheltuieli” (bugetul activităţii generale), se modifică
şi se înlocuieşte cu Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
(10) Anexa de fundamentare nr.5 „ Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare”,
se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
Art.2. Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Mureş şi
R.A Aeroportul „Transilvania” Tîrgu Mureş”, care va răspunde de aducerea sa la îndeplinire.
Art.4. Pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş şi al R.A Aeroportul „Transilvania” Tîrgu Mureş,
se publică doar Anexa nr.1 „Bugetul de venituri şi cheltuieli”, coloana Propuneri
rectificare/Rectificat 2015, în conformitate cu prevederile Anexei nr.13, punctul I al
Ordinului Ministrului Finanţelor nr.2032/2013.

PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
Direcția Economică
Nr. 9.864/21.05.2015
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 2015
Bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, pentru anul
2015, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.17/12.02.2015, 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.2804/2015, completată cu adresa nr.3043/2015, Regia solicită rectificarea
bugetului , prin aducerea unor modificări la activitatea de investiţii.
Astfel, prin bugetul iniţial, Aeroportul a avut aprobat în Anexa de fundamentare nr.5 –
„Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare”, suma de 900 mii lei din tarif de
securitate, repartizată a fi cheltuită pentru achiziţionare 2 buc. „echipament de control de
securitate a urmelor de explozibil(EDT), în valoare totală de 800 mii lei şi „PT sistem TVCI
pentru supraveghere gard perimetral”, în valoare de 100 mii lei.
Regia doreşte să demareze procedura de achiziţie pentru ambele echipamente de
securitate, în vederea încadrării în termenul impus prin Regulamentul Uniunii Europene
nr.185/2010, consolidat de Decizia Comisiei Europene nr.774/2010, astfel încât
implementarea aparatelor pe fluxurile de control de Securitate, să fie finalizată până la 15
septembrie 2015.
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Întrucât la momentul declanşării formalităţilor de achiziţie Aeroportul trebuie să
dovedească existenţa fondului de finanţare, în prezent, din tariful de securitate nu s-ar
putea cumpăra decât un singur echipament din cele 2 propuse, deoarece gradul de
colectare al tarifului special este de circa 50%, respectiv 464 524 lei.
În aceste condiţii, pentru a putea achiziţiona ambele echipamente, regia solicită
nominalizarea şi finanţarea unui echipament din bugetul judeţului, în Anexa de
fundamentare nr.5, la Cap.2 „Investiţii noi”, pct.b) ”Pentru bunurile de natura domeniului
public al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale”, cu alocarea sumei de 400 mii lei,
prin diminuarea sumei de 1700 mii lei, la 1300 mii lei, de la obiectivul „Multifuncţional de
deszăpezire”.
Având în vedere că asigurarea serviciilor de siguranţă şi securitate pe Aeroport sunt strâns
legate de îndeplinirea obligaţiei de serviciu public al acestuia, fiind parte componentă a
activităţilor Serviciului de Interes Economic General (S.I.E.G), propunem acceptarea
solicitării de rectificare a bugetului prin înlocuirea sursei de finanţare a unui – „echipament
de control de securitate a urmelor de explozibil(EDT)”, din „tarif de securitate” în „alocaţii
bugetare”, prin redistribuirea sumei de la obiectivul de investiţii mai sus menţionat.

PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean
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