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HOTĂRÂREA NR.65
din 18 iunie 2015
privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2015

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.11.311/12.06.2015 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. Anexa nr.10/a se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.10/b.
2. Art.91 se modifică și va avea următorul conținut:
”Art.91. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile, conform anexelor nr.11, 11/1
și 11/2.”
3. Anexa 11 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.11/a.
Art.II. Anexele nr.10/b, 11/a și 11/2 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.11.311/12.06.2015
Dosar VI D/1
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş
pentru anul 2015
În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş poate aproba
rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor
principali de credite.
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În data de 30.04.2015 s-a semnat Contractul de Finanţare pentru implementarea proiectului
”United Networks-iniţiativă integrată pentru incluziunea socială a comunităţilor
marginalizate” program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic
European (SEE) 2009-2014 în valoare de 1.334.750 lei între Fondul Român de Dezvoltare
Socială şi ASOCIAŢIA “CARITAS-ASISTENŢĂ SOCIALĂ” - FILIALA ORGANIZAŢIEI CARITAS ALBA
IULIA în calitate de Promotor de Proiect.
În data de 19.05.2015 s-a semnat Acordul de Parteneriat între Asociaţia Caritas-Asistenţă
Socială Filiala Alba Iulia şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş
privind derularea proiectului mai susamintit.
Prin adresa nr.11186/11.06.2015 Direcţia de Asistenţă şi Protecţia Copilului Mureş, ne
solicită cuprinderea sumei de 32.000 lei în bugetul fondurilor externe nerambursabile pentru
finanţarea acestui proiect.
Propunem aprobarea sumei respective, modificările se regăsesc în anexele nr.10/b,11/a şi
nr.11/2.
Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

HOTĂRÂREA NR.83
din 16 iulie 2015
pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș
la 30 iunie 2015

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.13.413/9.07.2015 la proiectul de hotărâre pentru aprobarea
Raportului privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș la 30 iunie 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 30
iunie 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
Direcția Economică
Nr. 13.413/09.07.2015
Dosar VI D/1
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului Consiliului
Județean Mureș la 30 iunie 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 30 iunie 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
Alin Mărginean

HOTĂRÂREA NR.85
din 16 iulie 2015
privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2015
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.13536/10.07.2015 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:
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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. Anexa nr.1/a se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.1/b.
2. Anexa nr.1/1/a se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.1/1/b.
3. Anexa nr.1/2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.1/2/a.
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 2/1 până la 2/156”
1. Anexele nr.2/7, 2/13, 2/98, 2/107 și 2/108 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr.
2/7/a, 2/13/a, 2/98/a, 2/107/a și 2/108/a.
2. Anexa nr.7/b se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.7/c.
3. Anexa nr.9/a se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.9/b.
Art.II. Anexele nr.1/b, 1/1/b, 1/2/a, 2/7/a, 2/13/a, 2/98/a, 2/107/a, 2/108/a, 2/155,
2/156, 7/c și 9/b fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.III. De executarea prezentei hotărâri răspund direcțiile de specialitate din cadrul
Consiliului Județean Mureș.

PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
Direcția Economică
Nr.13536/10.07.2015
Dosar VID1
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru
anul 2015
În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale,cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş poate aproba
rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor
principali de credite.
Prin Nota internă nr.13283/08.07.2015 Direcţia tehnică solicită unele reaşezări în cadrul
aceluiaşi volum bugetar la capitolul bugetar 84 „Drumuri şi Poduri, cuprinse în anexa
nr.9/a”, şi anume:
- 100.000 lei la capitolul “A-Servicii pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor
publice-punctul 4-Studii, cercetări, experimentări”;
- 1.000.000 lei la capitolul “B-Lucrări şi servicii privind întreţinerea curentă a drumurilor
publice-punctul 2-întreţinere curentă de iarnă a drumurilor”;
- 3.268.000 lei la capitolul “E-Obiective de investiţii”;
- 3.100.000 lei se vor aloca pentru obiectivul ”Proiectare şi execuţie Amenajare sediu
Serviciu de Întreţinere Drumuri Judeţene” ca poziţie nouă în cadrul “anexei nr.7” la
Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.30/2015 cap.84/pct.12;
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- 1.000 lei se vor aloca pentru PT “Iluminat architectural al Palatului Administrativ“ din
cadrul “anexei nr.7” la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.30/2015;
- 700.000 lei se vor aloca pentru achiziţia terenului şi imobilelor pentru execuţia lucrării
“Amenajare sens giratoriu de circulaţie la intersecţia drumurilor judeţene DJ 135B TgMureş-Sîncraiu de Mureş cu DJ152A Tîrgu Mureş-Band, judeţul Mureş”, ca poziţie nouă în
cadrul “anexei nr.7” la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.30/2015 cap.84/pct.13.
Aceste reaşezări provin din economii ale contractelor de achiziţie publică precum şi a
finalizării procedurilor de achiziţie publică a lucrărilor de drumuri.
De asemenea, se modifică şi anexa nr.7/b la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş
nr.57/2015 prin renunţarea la suma de 168.000 lei cuprinsă la poziţia – PT- Amenajare sediu
Serviciu de Întreţinere Drumuri Judeţene, respectiv la suma de 12.000 lei de la poziţia taxe,
avize, acorduri pentru lucrările de investiţii cap.84.C, sumă ce se cuprinde la lucrarea
“Amenajare sens giratoriu de circulaţie la intersecţia drumurilor judeţene DJ 135B TgMureş-Sîncraiu de Mureş cu DJ152A Tîrgu Mureş-Band, judeţul Mureş”.
Totodată, se solicită cuprinderea sumei de 5.000 lei, cheltuieli neeligibile pentru proiectul
cu finanţare nerambursabilă “Programul de intervenţii integrate pentru Şomeri-certitudinea
unui viitor durabil - ID 126033” în cadrul aceluiaşi volum bugetar, sumă necesară pentru
recrutarea a 4 cursanţi în cadrul proiectului.
Aceste reaşezări se regăsesc în anexele nr.1/b, 1/1/b, 1/2/a, 2/7/a, 2/13/a,2/98/a,
2/107/a, 2/108/a, 2/155, 2/156, 7/c şi nr.9/b.
Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

HOTĂRÂREA NR.103
din 13 august 2015
privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2015
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.15.481/7.08.2015 la proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2015, precum şi avizul
comisiilor de specialitate,
Potrivit Deciziei Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Mureș
nr.265.892/04.08.2015,
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.1 se modifică și se completează după cum urmează:
2. ”Art.1. Se aprobă bugetul Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2015 la venituri în sumă de
319.871.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 385.009.000 lei, pe secţiune de funcţionare şi
secţiune de dezvoltare.”
3. Art.6 se modifică și se completează după cum urmează:
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4. ”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.2/161.”
5. Anexele nr. 1/b, 1/1/b, 1/2/a, 2/1, 2/22, 2/23, 2/29/a, 2/31, 2/42, 2/50, 2/51, 2/62,
2/63, 2/75, 2/76, 2/77, 2/98/a, 2/119, 2/139, 3/a, 3/9, 3/12, 3/13, 7/c, 8/a și 9/b se
modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1/c, 1/1/c, 1/2/b, 2/1/a, 2/22/a, 2/23/a, 2/29/b,
2/31/a, 2/42/a, 2/50/a, 2/51/a, 2/62/a, 2/63/a, 2/75/a, 2/76/a, 2/77/a, 2/98/b,
2/119/a, 2/139/a, 3/b, 3/9/a, 3/12/a, 3/13/a, 7/d, 8/b și 9/c.
6. După anexa 2/156 se introduc 5 de anexe noi, nr.2/157, 2/158, 2/159, 2/160 și 2/161.
Art.II. Anexele nr.1/c, 1/1/c, 1/2/b, 2/1/a, 2/22/a, 2/23/a, 2/29/b, 2/31/a, 2/42/a,
2/50/a, 2/51/a, 2/62/a, 2/63/a, 2/75/a, 2/76/a, 2/77/a, 2/98/b, 2/119/a, 2/139/a,
2/157, 2/158, 2/159, 2/160, 2/161, 3/b, 3/9/a, 3/12/a, 3/13/a, 7/d, 8/b și 9/c 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. 15.481/7.08.2015
Dosar VI D/1
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş
pentru anul 2015
În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş poate aproba
rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor
principali de credite.
Prin Adresa nr.15275/05.08.2015 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş, ca
urmare a Ordonanţei de Guvern nr.20/2015 privind rectificarea bugetului de stat pe anul
2015, ne comunică suplimentarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş cu următoarele
sume:
- 852.000 lei, contribuţii pentru salarizarea personalului neclerical potrivit OG nr.15/2015
începând cu 1 octombrie 2015, prin care contribuţia lunară se modifică de la nivelul valorii
de referinţă la nivelul salarului de bază minim brut pe ţară;
- 10.609.790 lei, sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor
locale;
- 5.433.210 lei din cota de 18,5% din impozitul pe venit;
În acest sens propunem majorarea bugetului pe surse de venit cu sumele mai sus amintite.
În urma analizării solicitărilor primite de la instituţiile subordonate şi finanţate de către
Consiliul Judeţean se propun alocarea următoarelor sume:
- 2.701.000 lei la capitolul Autorităţi executive;
- 100.000 lei, pentru Sisteme IT aparat propriu Consiliul Judeţean;
- 100.000 lei, pentru Patrimoniu iniţial Asociaţia Tg-Mureş 2021 potrivit Hotărârii Consiliului
Judeţean nr.81/2015;
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- 22.000 lei, pentru Centrul Militar potrivit adresei nr.15166/04.08.2015 pentru
achiziţionarea unei autoutilitare;
- 46.000 lei, pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.2, potrivit adresei
nr.1627/05.08.2015 din care 40.000 lei pentru întocmirea documentaţiei tehnico-economice
pentru un cabinet medical şcolar şi 6.000 lei pentru achiziţionarea unei table interactive
denumită ”Tablă interactivă Mimio Teach Wireless”, utilă în desfăşurarea procesului
instructiv educativ ;
- 20.000 lei, pentru Biblioteca Judeţeană,potrivit adresei nr.15189/05.08.2015 pentru
achiziţia serviciilor de elaborare a documentaţiei tehnico-economice la obiectivul de
investiţii ”Restaurare frescă-Biblioteca Teleki”, în vederea obţinerii avizelor în faza de
D.A.L.I. şi P.A.C.;
- 1.672.000 lei, pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului potrivit
adresei nr.14442/23.07.2015 din care 375.000 lei pentru Realizare împrejmuire şi căi de
acces la CIA Reghin şi 1.297.000 lei pentru Amenajare bucătărie şi sală de mese nla CRRN
Reghin;
- 11.382.000 lei, sumă solicitată de Direcţia Tehnică potrivit Notei interne
nr.15395/06.08.2015,din care: 150.000 lei pentru Servicii pregătitoare aferente întreţinerii
şi reparării drumurilor publice, 8.182.000 lei pentru Lucrări şi servicii privind întreţinerea
periodic a drumurilor publice-Întreţinerea drumuri prin pietruiri şi 3.050.000 lei pentru
Obiective de investiţii defalcate astfel:
- 1.800.000 lei, pentru Documentaţii tehnico-economice Modernizarea DJ151B şi DJ 142,
Ungheni (DN15) – Tîrnăveni (DN 14A) judeţul Mureş;
- 30.000 lei, pentru Documentaţii tehnico-economice Modernizarea DJ152A, DJ151A şi
DJ151,Tg-Mureş(DN15E)-Band-Şăulia-Sărmaşu-lim.Jud.Bistriţa Năsăud,Jud.Mureş;
- 20.000 lei, pentru Documentaţii tehnico-economice Modernizare DJ106 Agnita-Sighişoara,
km82+535-100+935, Judeţul Mureş;
- 1.200.000 lei, pentru Documentaţii tehnice noi.
Prin adresa nr.12966/03.08.2015, Camera Agricolă Judeţeană, solicită majorarea veniturilor
proprii cu suma de 5.000 lei, sumă care v-a fi utilizată pentru achiziţionarea a 4 Licenţe
Microsoft office.
Aceste reaşezări se regăsesc în anexele nr.1/c, 1/1/c, 1/2/b, 2/1/a, 2/22/a, 2/23/a,
2/29/b, 2/31/a, 2/42/a, 2/50/a, 2/51/a, 2/62/a, 2/63/a, 2/75/a, 2/76/a, 2/77/a, 2/98/b,
2/119/a, 2/139/a, 2/157, 2/158, 2/159, 2/160, 2/161, 3/b, 3/9/a, 3/12/a, 3/13/a, 7/d,
8/b şi nr.9/c.
Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

HOTĂRÂREA NR.104
din 13 august 2015
privind aprobarea unor taxe şi tarife la instituţiile de cultură
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.12.286/25.06.2015 a Direcţiei Economice la proiectul de
hotărâre privind aprobarea unor taxe şi tarife la instituţiile de cultură pentru anul 2016,
precum şi avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere :
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- art.68 din Legea privind finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare ;
- art.283, alin(1) din Legea privind Codul Fiscal nr.571/2003, cu modificările şi completările
ulterioare ;
- art. 24, alin.(1)şi (2) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr.311/2003, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare ;
- art.20 din OG nr.21/2007, privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte,
precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, 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.1. (1) Se aprobă taxele şi tarifele pentru activităţile prestate de Ansamblul Artistic
Profesionist ”Mureşul”, Muzeul Judeţean Mureş, precum şi preţurile revistelor Vatra şi Lato
pentru anul 2016, conform Anexei nr.1.
(2) Se aprobă tarifele pentru activităţile prestate de Teatrul pentru Copii şi Tineret ”Ariel”
şi Filarmonica de Stat Târgu-Mureş pentru stagiunea 2015-2016, precum şi taxele pentru
anul şcolar 2015-2016 pentru Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie
Artistică, conform Anexei nr.2.
(3) Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. (1) De executarea prezentei hotărâri răspund Direcţia Economică şi instituţiile de
cultură nominalizate în anexă.
(2) Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Mureş şi se comunică,
Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş, Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean şi
Instituţiilor de cultură nominalizate în Anexele nr.1-2.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
Direcția Economică
Nr. 12286/ 25.06.2015
Dosar VI D/1
EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea unor taxe şi tarife la instituţiile de cultură
Taxele şi tarifele locale constituie sursă importantă de venituri ale bugetelor locale pentru
unităţile administrativ teritoriale, utilizate pentru cheltuielile publice a căror finanţare se
asigură de la bugetul local, în condiţiile legii.
În conformitate cu dispoziţiile art.20 din OG nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de
spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.24 din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice
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nr.311/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.16 din OUG nr.118/2006
privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea 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 unităţilor administrativ teritoriale
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, unitatea administrativ teritorială poate institui taxe pentru
utilizarea temporară a locurilor publice, pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale,
monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi altele asemenea, toate de interes
judeţean. Consiliul Judeţean aprobă taxe şi tarife 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.
În aplicarea prevederilor legale mai sus invocate, ţinând cont de propunerile instituţiilor de
cultură subordonate, autoritatea publică judeţeană aprobă anual nivelul taxelor şi tarifelor
percepute de aceste instituţii.
În acest context, instituţiile de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Mureş au înaintat
propuneri privind modificarea taxelor şi tarifelor pentru activităţile prestate, pentru anul
2016, ţinând cont de nivelul indicelui de inflaţie, de prospectarea şi analiza preţurilor
instituţiilor similare din ţară, precum şi de gradul de realizare a veniturilor provenite din
aceste activităţi.
Astfel, prin adresa nr.362/2015, Teatrul Pentru Copii şi Tineret Ariel, solicită majorarea cu
17% a tarifului biletelor pentru spectacole pentru adulţi, precum şi majorarea cu 20% a
tarifului pentru bilete în abonament la spectacole pentru copii (3 spectacole/spectator)
argumentând faptul că veniturile proprii aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli al
instituţiei, au crescut în medie cu 22,68%, în perioada 2012-2015, iar tarifele pentru
activităţile prestate de către Teatrul pentru Copii şi Tineret Ariel nu au fost majorate din
anul 2012.
Redacţiile revistelor Lato şi Vatra prin adresele nr.49/2015 şi 97/2015, propun menţinerea la
acelaşi nivel al preţului revistelor pentru anul 2016, deoarece acestea au fost majorate
pentru anul 2015.
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, propune prin
adresa nr.501/2015, taxe şcolare unice pe fiecare catedră de specialitate, ţinând cont de
faptul că predarea fiecărei specialităţi necesită acelaşi volum de muncă, neexistând nici o
motivaţie de a avea taxe diferite, precum şi introducerea unor noi taxe pentru workshopuri, pentru toate catedrele de specialitate de la cele două secţii, motivând aceasta prin
faptul că workshop-urile sunt cursuri de scurtă durată de 2 zile care vin în întâmpinarea
persoanelor care doresc să studieze, dar din lipsă de timp nu se pot înscrie la cursurile care
se întind pe perioada unui an şcolar.
De asemenea, propune instituirea unei taxe pentru o nouă activitate desfăşurată pe timpul
verii ,,Şcoala de vară’’. În cadrul proiectului, copii beneficiază de activităţi cultural educative pe timpul vacanţelor şcolare din învăţământul formal şi oferă acestora
posibilitatea de a-şi petrece timpul liber într-un mod cât mai agreabil şi totodată
constructiv. Această activitate educativ – recreativă propusă de instituţie oferă posibilitatea
tinerilor de a-şi descoperi şi dezvolta anumite laturi artistice din domeniul artelor, cum ar
fi: muzică, dans, pictură, teatru, activităţi pe care le îndrăgesc, şi nu le pot desfăşura sau
aprofunda în timpul anului şcolar din lipsa timpului.
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Ansamblul Artistic Profesionist Mureşul, prin adresa nr.433/2015, propune menţinerea la
acelaşi nivel al tarifelor şi taxelor pentru anul 2016, justificând că preţul carburanţilor a
avut un uşor trend descendent faţă de anul 2014, iar posibilităţile financiare reduse ale
publicului spectator nu permite creşterea acestora pentru anul 2016.
Prin adresa nr.1450/2015, Muzeul Judeţean Mureş, solicită renunţarea la tariful în procent
de 3% din biletele vândute la evenimentele culturale organizate în spaţiile închiriate în
Palatul Culturii, având în vedere că aplicarea tarifului mai sus menţionat a dus la scăderea
veniturilor realizate din închirierea sălilor din Palatul Culturii, solicitanţii acestor spaţii
preferând să renunţe la închirierea acestora în favoarea altor instituţii sau societăţi care nu
aplică acest tarif. De asemenea, propun majorarea taxei de vizitare a expoziţiilor de bază
din cadrul secţiilor: Ştiinţele Naturii, Etnografie şi Artă Populară, expoziţiei de arheologie
din Cetatea Medievală de la 2 lei/aprobat 2015 la 3 lei/propus 2016, pentru pensionari,
majorarea tarifului pentru vizitarea expoziţiilor temporare pentru adulţi de la 2 lei/aprobat
pentru 2015 la 3 lei/propus pentru 2016, majorarea tarifului expoziţiilor temporare pentru
copii, elevi, studenţi de la 1 leu/aprobat 2015 la 2 lei/propus 2016, şi respectiv majorarea
tarifului pentru vizitarea expoziţiilor temporare pentru pensionari de la 1 leu/aprobat 2015
la 2 lei/propus 2016.
La propunerea de majorare a tarifelor, s-a ţinut cont de faptul că spaţiile mai sus
menţionate au fost modernizate, sălile fiind echipate cu tehnică modernă de expunere
pentru conferinţe (sonorizare, proiectare), asigurându-se publicului un mediu excepţional de
vizitare şi expunere, un personal de specialitate calificat la toate secţiile instituţiei,de
nivelul indicelui de inflaţie, prospectarea şi analiza de către conducerea instituţiei a
tarifelor practicate de instituţiile similare din ţară.
Filarmonica de Stat Târgu Mureş, propune prin adresa nr.1184/2015 majorarea tarifelor la
abonamente cu până la 56%, diferenţiat în funcţie de locul în sală: lojă, balcon, parter,
galerie, aşa cum se întâmplă la toate sălile de concerte şi spectacole din ţară, ţinând cont
de calitatea imaginii de ansamblu, a perspectivei vizuale a scenei, de parametrii acustici ai
sălii, precum şi de calitatea audiţiei.
Faţă de considerentele mai sus arătate, ţinând cont de faptul că prin dimensionarea taxelor
propuse se urmăreşte asigurarea surselor de venituri proprii ale unităţilor de cultură
subordonate, propunem adoptarea proiectului de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV
Mărginean Alin

HOTĂRÂREA NR.109
din 11 septembrie 2015
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa
pe valoarea adăugată pentru finanţarea drumurilor judeţene şi comunale
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.17.464/10.09.2015 a Direcţiei Economice, precum și avizul
comisiilor de specialitate,
În temeiul dispoziţiilor art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.82 alin.(4) din Ordonanţa
Guvernului României nr.20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi
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art.3 din Hotărârea Guvernului României nr.638/2015 privind repartizarea pe judeţe a
sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale,
hotărăşte:
Art.1. (1) Se aprobă repartizarea sumei de 7.074 mii lei în vederea finanţării cheltuielilor
privind drumurile judeţene şi comunale, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
(2) Autorităţile deliberative şi executive ale administraţiei publice locale, constituite
la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale cărora le-au fost repartizate sume potrivit alin.
(1), au obligaţia alocării şi utilizării acestora conform destinaţiilor prevăzute de lege şi cu
respectarea metodologiilor legal aprobate.
Art.2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund consiliile locale prezentate în
anexă, direcţiile Economică şi Tehnică din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
Direcția Economică
Nr. 17.464/10.09.2015
Dosar VI D/1
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea drumurilor judeţene şi comunale
Prin Ordonanţa nr.20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 a fost
aprobată suma de 300.000 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene
şi comunale, repartizarea acesteia pe judeţe fiind aprobată prin Hotărârea Guvernului
României nr.638/2015. Suma repartizată judeţului Mureş prin această hotărâre este de
7.074 mii lei.
Potrivit prevederilor art.3 din Hotărârea Guvernului nr.638/2015 repartizarea pe unităţi
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale din judeţul Mureş se face de
către Consiliul Judeţean Mureş, prin hotărâre, în funcţie de lungimea şi starea tehnică a
acestora, după consultarea primarilor. Ţinând cont de acest fapt, Direcţia Economică şi
Direcţia Tehnică din cadrul Consiliului Judeţean Mureş au transmis adresa
nr.16578/26.08.2015, prin care au fost solicitate de la unităţile administrativ-teritoriale de
pe raza judeţului informaţii relevante privind lungimea şi starea drumurilor judeţene şi
comunale aflate în administrarea acestora.
În baza informaţiilor furnizate de către unităţile administrativ-teritoriale şi a notei interne a
Direcţiei Tehnice nr.17255/2015 privind necesitatea de repartizare a unor sume pentru
întreţinerea, asigurarea siguranţei rutiere şi lucrări accidentale la drumurile judeţene aflate
în administrarea Consiliului Judeţean Mureș s-a întocmit proiectul de hotărâre anexat, supus
spre aprobarea Consiliului Judeţean Mureş.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

DIRECTOR EXECUTIV
Ionel Ignat
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HOTĂRÂREA NR.110
din 11 septembrie 2015
pentru acordarea, cu caracter temporar, de sume din bugetul propriu al judeţului Mureş
pentru asigurarea fondurilor necesare implementării unor proiecte finanţate din fonduri
externe nerambursabile

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.17.453/9.09.2015 a Direcţiei Economice, precum şi avizul
comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.84 din Ordonanţa nr.20/2015 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2015,
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.”e” şi „f” precum şi alin.(6), lit.”c” din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Se aprobă acordarea, cu caracter temporar, de sume din bugetul propriu al judeţului
Mureş, unităţilor administrativ-teritoriale, ce derulează proiecte finanţate din fonduri
externe nerambursabile în vederea asigurării fondurilor necesare implementării, conform
anexei nr.1.
Art.2. Acordarea sumelor în condiţiile art.1 se efectuează pe bază de convenţie, cu
respectarea clauzelor cuprinse în anexa nr.2.
Art.3. Sumele acordate în termenii prezentei hotărâri se indisponibilizează cu această
destinaţie de la capitolul 84.02 titlul 56.03 – „Reabilitare, modernizare DJ 135 Măgherani –
Sărăţeni”.
Art.4. Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Mureş – domnul Ciprian Dobre, cu
semnarea convenţiilor prevăzute la art.2.
Art.5. Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, prin aparatul de specialitate, va opera
modificările intervenite în bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului şi le va prezenta
deliberativului la proxima şedinţă a acestuia.
Art.6. Autorităţilor administraţiilor publice locale, deliberative şi executive, constituite la
nivelul unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr.1, le revine
responsabilitatea utilizării sumelor acordate, cu respectarea dispoziţiilor legale.
Art.7. Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice şi primăriilor unităţilor
administrativ-teritoriale, care răspund de ducerea sa la îndeplinire.

PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma
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DIRECŢIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET
Nr.17.453/9.09.2015
Dosar VII/C/1

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru acordarea, cu caracter temporar, de
sume din bugetul propriu al judeţului Mureş pentru asigurarea fondurilor necesare
implementării unor proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile

Potrivit art.84 din Ordonanţa Guvernului nr.20/2015, cu privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 2015, consiliile judeţene pot aproba acordarea de sume, din bugetul propriu al
judeţului, unităţilor administrativ teritoriale ce derulează proiecte finanţate din fonduri
externe nerambursabile, în vederea asigurării fondurilor necesare implementării acestora.
În urma recepţiei finale a lucrării „Reabilitare, modernizare DJ 135 Măgherani – Sărăţeni”,
se constată o economie la cheltuielile neeligibile în sumă de 4.487.913 lei.
Prin adresa nr.1028/2015 Comuna Cozma solicită suma de 1.180.000 lei, reprezentând cota
parte din valoarea de implementare a proiectului „Modernizarea drumurilor de interes local
şi construire cămin de bătrâni din comuna Cozma, judeţul Mureş”, proiect integrat finanţat
prin PNDR/FEADR – Măsura 3.2.2.
Prin adresa nr.5194/2015 Comuna Ogra solicită suma de 481.000 lei, reprezentând suma
necesară pentru realizarea investiţiei şi implementarea proiectului „Modernizare stradală în
comuna Ogra, judeţul Mureş”, proiect integrat finanţat prin PNDR/FEADR – Măsura 3.2.2.
De asemenea, prin adresa nr.1040/2015, Comuna Papiu Ilarian solicită suma de 600.000 lei,
reprezentând cota parte din valoarea de implementare a proiectului „Modernizare reţea
stradală în localităţile Papiu Ilarian şi Ursoaia, construire cămin persoane vârstnice,
organizarea târgului de Rusalii în comuna Papiu Ilarian, judeţul Mureş”, proiect integrat
finanţat prin PNDR/FEADR – Măsura 3.2.2.
Analizând conturile de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli ale celor trei unităţi
administrativ teritoriale la data de 31.08.2015, se constată incapacitatea de finanţare a
proiectelor sus amintite, aflate, la această dată, în curs de implementare. Totodată, s-a
verificat şi excedentul acestora, care este sub nivelul plăţilor, neîncadrându-se nici în
prevederile art.65 din Legea nr.273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare.
Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre pentru acordarea, cu
caracter temporar, de sume din bugetul propriu al judeţului Mureş pentru asigurarea
fondurilor necesare implementării unor proiecte finanţate din fonduri externe
nerambursabile.

PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR
Alin Mărginean
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HOTĂRÂREA NR.112
din 11 septembrie 2015
privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al
judeţului Mureş

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.17223/04.09.2015 a Direcţiei Amenajare Teritoriu şi
Urbanism, precum şi avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.15, lit.a) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor şi ale art.6 din Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.132/2007 pentru
aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a
Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor,
Ţinând cont de Hotărârea nr.6/29.07.2015 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Mureş,
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 actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Mureş,
conform anexei 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

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
Arhitect Șef
Nr.17223/04.09.2015
Dosar V
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al
judeţului Mureş
Scopurile Planului de analiză şi acoperire a riscurilor sunt de a asigura cunoaşterea de către
toţi factorii implicaţi a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin premergător, pe timpul şi după
apariţia unei situaţii de urgenţă, de a crea un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru
prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă şi de a asigura un
răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc identificat.
Astfel, potrivit prevederilor art.15, lit. a) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, Consiliul Judeţean Mureş a aprobat prin Hotărârea nr.121/07.08.2014 Planul de
analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul judeţului Mureş elaborat în conformitate cu
prevederile art.6 din Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.132/2007 pentru
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aprobarea Metodologiei de elaborare a Planul de analiză şi acoperire a riscurilor şi a
Structurii - cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor.
Având în vedere modificarea componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
precum şi necesitatea actualizării datelor cuprinse în Planul de analiză şi acoperire a
riscurilor la nivelul judeţului Mureş, date care au fost puse la dispoziţie de către instituţii,
agenţi economici şi comitete locale pentru situaţii de urgenţă din judeţul Mureş
Luând în considerare dispoziţiile art.6, alin.(2) din Ordinul Ministrului Administraţiei şi
Internelor nr.132/2007 potrivit cărora Planul de analiză şi acoperire a riscurilor se
actualizează la fiecare început de an sau ori de câte ori apar alte riscuri decât cele
analizate sau modificări în organizarea structurilor care, potrivit legii, au atribuţii ori
asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă în profil
teritorial.
Ţinând cont de Hotărârea nr.6/29.07.2015 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Mureş privind avizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul
judeţului Mureş pe anul 2015 şi de Ordinul prefectului nr.212/10.08.2015 privind
actualizarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Mureş
Propunem spre aprobare actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul
judeţului Mureş, conform proiectului de hotărâre alăturat.
VICEPREŞEDINTE
Szabó Árpád

ARHITECT ȘEF
arh. Șipoș Răzvan

HOTĂRÂREA NR.114
din 24 septembrie 2015
pentru acordarea, cu caracter temporar, de sume din bugetul propriu al judeţului Mureş
pentru asigurarea fondurilor necesare implementării unor proiecte finanţate din fonduri
externe nerambursabile
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.18.240/24.09.2015 a Direcţiei Economice, precum şi avizul
comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.84 din Ordonanţa nr.20/2015 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2015,
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.”e” şi „f” precum şi alin.(6), lit.”c” din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Se aprobă acordarea, cu caracter temporar, de sume din bugetul propriu al judeţului
Mureş, unităţilor administrativ-teritoriale ce derulează proiecte finanţate din fonduri
externe nerambursabile, în vederea asigurării fondurilor necesare implementării, conform
anexei nr.1.
Art.2. Acordarea sumelor în condiţiile art.1, se efectuează pe bază de convenţie, cu
respectarea clauzelor cuprinse în anexa nr.2.
Art.3. Sumele acordate în termenii prezentei hotărâri, se indisponibilizează cu această
destinaţie de la capitolul 84.02 titlul 56.01.03 – „Reabilitare şi modernizare DJ 135
Măgherani – Sărăţeni”.
Art.4. Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Mureş – domnul Ciprian Dobre,
cu semnarea convenţiilor prevăzute la art.2.
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Art.5. Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, prin aparatul de specialitate va opera
modificările intervenite în bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului şi le va prezenta
deliberativului la proxima şedinţă a acestuia.
Art.6. Autorităţilor administraţiilor publice locale, deliberative şi executive, constituite la
nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, prevăzute în anexa nr.1, le revine
responsabilitatea utilizării sumelor acordate, cu respectarea dispoziţiilor legale.
Art.7. Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice şi primăriilor unităţilor
administrativ-teritoriale, care răspund de ducerea sa la îndeplinire.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

DIRECŢIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET
Nr.18.240/24.09.2015
Dosar VII/C/1
EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru acordarea, cu caracter temporar, de sume
din bugetul propriu al judeţului Mureş pentru asigurarea fondurilor necesare implementării
unor proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile
Potrivit art.84 din Ordonanţa Guvernului nr.20/2015, cu privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 2015, consiliile judeţene pot aproba acordarea de sume, din bugetul propriu al
judeţului, unităţilor administrativ teritoriale ce derulează proiecte finanţate din fonduri
externe nerambursabile, în vederea asigurării fondurilor necesare implementării acestora.
În urma recepţiei finale a lucrării „Reabilitare şi modernizare DJ 135 Măgherani – Sărăţeni”,
se constată o economie la cheltuielile neeligibile în sumă de 4.487.913 lei.
Prin adresa nr.3214/16.09.2015, Comuna Găneşti solicită suma de 169.000 lei, reprezentând
contravaloarea cofinanţării proiectului „Modernizare străzi din Comuna Găneşti, judeţul
Mureş”, proiect integrat finanţat prin PNDR/FEADR – Măsura 3.2.2.
Prin adresa nr.6844/17.09.2015, Comuna Chibed solicită suma de 300.000 lei, pentru plata
finală a proiectului „Modernizarea străzilor Gergelyfi, Faluszoros şi Retfalva, din Comuna
Chibed”, proiect integrat finanţat din fonduri nerambursabile, prin PNDR/FEADR – Măsura
3.2.2.
Prin adresa nr.1575/21.09.2015, Comuna Şincai solicită suma de 990.000 lei, reprezentând
contravaloarea cofinanţării proiectului „Modernizarea infrastructurii de bază în comuna
Şincai, judeţul Mureş”, proiect integrat finanţat din fonduri nerambursabile, prin
PNDR/FEADR – Măsura 3.2.2.
Prin adresa nr.2629/23.09.2015, Comuna Pogăceaua solicită suma de 600.000 lei, pentru
plata finală a proiectului „Modernizarea infrastructurii de bază în comuna Pogăceaua,
judeţul Mureş”, proiect integrat finanţat din fonduri nerambursabile, prin PNDR/FEADR –
Măsura 3.2.2.
Analizând conturile de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli ale celor patru unităţi
administrativ teritoriale, se constată incapacitatea de finanţare a proiectelor sus amintite,
aflate, la această dată, în curs de implementare. Totodată, s-a verificat şi excedentul
acestora, care este sub nivelul plăţilor, neîncadrându-se nici în prevederile art.65 din Legea
nr.273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

18/30

Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre pentru acordarea, cu
caracter temporar, de sume din bugetul propriu al judeţului Mureş pentru asigurarea
fondurilor necesare implementării unor proiecte finanţate din fonduri externe
nerambursabile.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR
Alin Mărginean

HOTĂRÂREA NR.115
din 24 septembrie 2015
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/2001
privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş,
cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.18.164/22.09.2015 a Direcţiei Economice, precum şi avizul
comisiilor de specialitate,
Având în vedere adresa SC Stereo Cad S.R.L înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub
nr.17631/14 sept.2015, adresa nr.6704/2015 a Universităţii de Medicină şi Farmacie Tîrgu
Mureş, precum şi declaraţia notarială autentică nr.1735/14.09.2015 a rectorului acestei
instituţii,
Ţinând cont de prevederile art.11 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul
drumurilor şi ale Anexei nr.2.28 actualizată - Reţeaua de drumuri judeţene din judeţul
Mureş la Hotărârea Guvernului nr.540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii
funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei
publice, prevederile Hotărârii Guvernului României nr.867/2002 privind trecerea unor
imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei,
în domeniul public al judeţelor,
Luând în considerare prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art.91 alin.(1) Iit.c), al art.97 precum şi al art.124 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Anexa la hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/2001 privind însuşirea
inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare,
se modifică după cum urmează:
a) La Secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziţii:
- poziţia nr. 66 „DJ 142 Târnăveni-Bălăuşeri”, coloana nr.(3) „ Elemente de identificare”
va avea următorul cuprins:” Km 0+000-34+848, L=34,848km, îmbrăcăminte asfaltică” şi
coloana nr.(5)” Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins „ 2.860.142,63”;
- poziţia nr.281 „Clinica de Neuropsihiatrie şi Endocrinologie cu anexe”, coloana (3)
„Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Tîrgu Mureş, str.Gh.Marinescu nr.38,
construcţie S+P+2E, pe fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă din lemn cu
învelitoare de ţiglă, suprafaţă construită 983 mp, cu magazie materiale în suprafaţă
construită de 98mp, teren aferent imobilului 1328 mp; magazie cu suprafaţă construită de
151mp şi teren aferent acesteia, în suprafaţa de 281 mp;”
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- poziţia nr.282 “Policlinica Stomatologică nr.2 Tîrgu Mureş”, coloana (3) „Elemente de
identificare” va avea următorul cuprins: ”Tîrgu Mureş, str.Gh.Marinescu, nr.38, construcţie
parter pe fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă din lemn cu învelitoare de ţiglă,
suprafaţă construită 717 mp şi teren aferent imobilului în suprafaţă de 892 mp”;
- poziţia nr.283 „Clădire-Clinica Pediatrie II Tîrgu Mureş”, coloana (3) „Elemente de
identificare” va avea următorul cuprins: „Str. Gh.Marinescu nr.38, construcţie P+2E pe
fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă din lemn cu învelitoare de ţiglă, suprafaţă
construită 771 mp şi magazie oxigen cu suprafaţa construită de 4 mp, teren aferent
imobilului în suprafaţă de 973 mp.”
Art.2. Consiliul Judeţean Mureş ia act şi acceptă instituirea servituţii de trecere cu piciorul
şi cu maşina, asupra proprietăţii Universităţii de Medicină şi Farmacie Tîrgu Mureş, înscrisă
în CF nr.134090/Tîrgu Mureş, constituind cale de acces spre imobilele „Clinica de
Neuropsihiatrie şi Endocrinologie cu anexe”, “Policlinica Stomatologică nr.2 Tîrgu Mureş” şi
„Clădire-Clinica Pediatrie II Tîrgu Mureş”, conform declaraţiei notariale autentice,
nr.1735/14.09.2015.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică municipiului Târnăveni, Universităţii de Medicină şi
Farmacie Tîrgu Mureş şi Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean
Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
Direcția Economică
Nr.18.164/22.09.2015
Dosar VI/D/1
EXPUNERE DE MOTIVE
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/2001 privind
însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările
ulterioare
Inventarul domeniului public al judeţului Mureş, realizat în baza Legii nr.213/1998 privind
bunurile proprietate publică, cu modificări şi completări ulterioare, a fos însuşit prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/2001 şi atestat în Anexa nr.1 a Hotărârii
Guvernului nr.964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş.
Drumul Judeţean DJ 142 Târnăveni-Bălăuşeri aparţine domeniului public judeţean fiind
înscris în Inventarul actualizat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.34/2008, la
poziţia nr.66, cu următoarele elemente de identificare „Km 1+300-34+848, L=33,548km,
îmbrăcăminte asfaltică”.
În realitate, drumul judeţean porneşte de la Km 0+000 şi are o lungime 34,848 km, aşa cum
este înscris în Anexa 2.28 actualizată – Reţeaua de drumuri judeţene din judeţul Mureş, la
HGR 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a
drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice.
Porţiunea lipsă din inventarul domeniului public al judeţului, a fost identificată pe
teritoriul municipiului Târnăveni, fiind inventariată ca stradă, la poziţia nr. 5 - „Strada 1
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decembrie 1918” din hotărârea Consiliului Local Târnăveni nr.60/2001, privind însuşirea
inventarului domeniului public al municipiului Târnăveni (aşa cum rezultă şi din adresa
firmei SC Stereo Cad SRL care realizează lucrările de cadastru şi intabulare a drumului,
respectiv înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub nr.17631/2015).
Având în vedere că un tronson din drumul judeţean DJ142, care cuprinde şi teritoriul
municipiului Târnăveni, face obiectul unui proiect de modernizare prin fonduri europene, se
impune corectarea de urgenţă a elementelor de identificare ale acestuia, în acord cu datele
reale, menţionate mai sus.
Pe de altă parte, imobilele „Clinica de Neuropsihiatrie şi Endocrinologie cu anexe”,
„Policlinica Stomatologică nr.2 Tîrgu Mureş” şi „ Clădire – Clinica Pediatrie II Tîrgu Mureş”,
care fac parte din structura Spitalului Judeţean Mureş, fiind preluate în domeniul public al
judeţului Mureş, în baza HGR nr.867/2002, au fost în mod eronat înscrise în Cartea Funciară,
în favoarea Universităţii de Medicină şi Farmacie.
În urma corespondenţei purtate, precum şi a Controlului Curţii de Conturi, Universitatea de
Medicină şi Farmacie Tîrgu Mureş, prin adresa nr.6704, înregistrată la Consiliul judeţean
Mureş sub nr.11192/2015, (anexată în copie) ne comunică decizia fermă de a proceda pe
cale amiabilă, la rectificarea cărţii funciare, cu privire la imobilele de mai sus, care nu
aparţin de fapt proprietăţii Universităţii, ci fac parte din domeniul public al judeţului Mureş.
Confruntându-se datele de identificare ale imobilelor în cauză aşa cum ele au fost preluate
prin Protocol, cu datele înscrise ulterior la poziţiile nr.281,282 şi 283 din Anexa la HCJ
nr.34/2008 ce cuprinde inventarul actualizat al domeniului public al judeţului, precum şi cu
datele înscrise în Cartea Funciară, în favoarea UMF, s-au constatat unele inadvertenţe,
respectiv, o magazie de materiale, în suprafaţă construită de 98 mp de la „Clinica de
Psihiatrie şi Endocrinologie”, apare în Protocolul de predare-preluare sub denumirea de
„birou şi sală de aşteptare”(nr.inventar 1027), în timp ce „magazia de oxigen”, în suprafaţă
construită de 4 mp, aparţinând de Clinica Pediatrie, apare în acelaşi Protocol, cu denumirea
de „gard” (nr.inventar 1189). Pe de altă parte, în descrierea elementelor de identificare de
la poziţiile 281 şi 283 din Inventarul domeniului public, construcţiile anexe amintite mai sus,
nu se regăsesc.
În urma măsurătorilor cadastrale efectuate, s-au determinat şi suprafeţele de teren
aferente celor trei imobile.
În consecinţă, se impune modificarea elementelor de identificare ale imobilelor cu
destinaţie sanitară de la poziţiile 281, 282 şi 283 din Inventarul domeniului public al
judeţului Mureş, în sensul cuprinderii terenului aferent acestora, precum şi a descrierii
complete a acestora, in concordanţă cu realitatea de fapt şi pentru facilitarea înscrierii în
Cartea funciară a dreptului de proprietate al judeţului Mureş.
Rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie, prin declaraţia notarială autentică
nr.1735/14.09.2015 (anexată în copie), declară că este de acord cu instituirea şi înscrierea
în CF nr.134090 a dreptului de servitute de trecere cu piciorul şi cu maşina, asupra
proprietăţii U.M.F, constituind cale de acces spre imobilele „Clinica de Neuropsihiatrie şi
Endocrinologie cu anexe”, “Policlinica Stomatologică nr.2 Tîrgu Mureş” şi „Clădire-Clinica
Pediatrie II Tîrgu Mureş”.
Având în vedere argumentele prezentate mai sus, supunem spre analiză şi aprobare
prezentul proiect de hotărâre.

PREȘEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR
Alin Mărginean
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HOTĂRÂREA NR.119
din 24 septembrie 2015
privind modificarea şi completarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş
nr.184/2014 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.14.967/30.07.2015 a Direcţiei Economice la proiectul de
hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş
nr.184/2014 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 prevederile:
- 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;
- Hotărârii Guvernului nr.1609/2009 privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene prin
reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, aflate în subordinea
Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă;
- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului
funciar nr.18/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
- Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr.1064/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.544/2013 privind metodologia de
calcul pentru al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte şi nr.407/2013 pentru
aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în
domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor;
- art.105 şi art.106 din Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.619/2015
privind criteriile de eligibilitate, condiţiile specifice şi modului de implementare a
schemelor de plăţi;
Având în vedere notele nr.187.356/24.02.2015 şi nr.78.631/30.04.2015 transmise de către
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale camerelor agricole judeţene, precum şi adresele
înaintate Consiliului Judeţean Mureş de către Camera Agricolă Judeţeană Mureş
nr.9097/11.05.2015, nr.10682/05.06.2015 şi nr.12906/03.07.2015,
În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(3), lit.”c” şi art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001
privind administraţia 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,
hotărăşte:
Art.I. Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.184/2014 privind aprobarea
unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2015 bugetului propriu al judeţului Mureş şi
instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa
2/a, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II. (1) De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund Direcţia Economică din
cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi Camera Agricolă Judeţeană Mureş.
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(2) Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al judeţului Mureş şi se comunică
Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Camerei Agricole Judeţene Mureş, respectiv Direcţiei
Economice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

DIRECŢIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET
Nr.14.967/30.07.2015
Dosar VII/B/2
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr.2 la Hotărârea
Consiliului Judeţean Mureş nr.184/2014 privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate
în anul 2015 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului
Judeţean Mureş
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.184/2014 privind aprobarea unor tarife şi taxe
locale datorate în anul 2015 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate
Consiliului Judeţean Mureş, s-a aprobat tariful de 50 lei/proiect pastoral, conform Anexei
nr.2. La stabilirea acestui tarif s-a avut în vedere elaborarea unui proiect mult mai simplu
din punct de vedere tehnic. Conform Hotărârii Guvernului nr.78/2015, actualul proiect de
amenajament pastoral presupune respectarea strictă a unui ghid şi se întocmeşte pentru
fiecare primărie din judeţul Mureş. Astfel, potrivit devizului estimativ, întocmit de Camera
Agricolă Judeţeană Mureş, costul pe hectar, este de 14,00 lei.
În conformitate cu prevederiile art.5 alin. c) şi d) din Hotărârea Guvernului nr.1609/2009,
beneficiarii măsurii 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi - subzistenţă care au semnat
decizii de finanţare începând cu anul 2012 şi nu au beneficiat de formare profesională,
informare şi difuzare de cunoştinţe, pot urma aceste cursuri prin camerele agricole
judeţene aflate în coordonarea tehnică şi metodologică a Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, la nivelul unui tarif de maxim 250 lei/cursant.
În situaţiile centralizate, transmise Oficiului Judeţean pentru Finanţări Rurale de către
Camera Agricolă Judeţeană Mureş, reiese faptul că aproximativ 100 de beneficiari ai Măsurii
141 au semnat decizii de finanţare începând cu anul 2012, nu au beneficiat de formare
profesională dar sunt obligaţi să absolve cursul mai sus amintit.
Camera Agricolă Judeţeană Mureş are dreptul de a organiza un astfel de curs de formare
profesională, costurile legate de participarea şi efectuarea cursului fiind suportate integral
de către beneficiari. Astfel, instituţia mai sus menţionată propune ca tariful perceput
pentru acest curs să fie de 250 lei/cursant.
Menţionăm faptul că, absolvirea acestui curs este obligatoriu pentru fermierii beneficiari ai
Măsurii 141 şi că această acţiune trebuie finalizată până la data de 31 decembrie 2015.
Conform Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 619/2015 privind criteriile
de eligibilitate, condiţiile specifice şi modul de implementare a schemelor de plăţi,
fermierii care optează pentru Schema pentru micii fermieri (art.61 din Regulamentul UE nr.
1307/2013) şi care solicită şi Măsurile:
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10 „Agromediu şi clima 2014 – 2020”, 11 „Agricultura ecologică” sau 13 „Plăţi pentru zone
care se confruntă cu constrângeri specifice”, au obligaţia să respecte standardele ecocondiţionalitate pe întreaga suprafaţă a exploataţiei şi cerinţele specifice măsurilor/sub –
pachetelor/variantelor respective. Astfel, fermierii care accesează măsurile mai sus
amintite trebuie să prezinte la APIA, până la data de 1 octombrie 2015, o dovadă care să
ateste dobândirea unor cunoştinţe şi informaţii necesare. În acest sens, Camera Agricolă
Judeţeană Mureş propune ca tariful perceput pentru acest curs să fie de 50 lei/cursant.
Faţă de considerentele mai sus arătate şi de faptul că, autoritatea publică judeţeană
urmăreşte asigurarea unor surse de venituri în vederea angajării şi acoperirii cheltuielilor
bugetului local, cu respectarea prevederilor legale, propunem adoptarea proiectului de
hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV
Mărginean Alin

HOTĂRÂREA NR.121
din 24 septembrie 2015
privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2015
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.18.029/24.09.2015 la proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2015, precum şi avizul
comisiilor de specialitate,
Ținând cont de H.G. nr.638/2015 privind repartizarea pe județe a sumelor necesare pentru
finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, precum și de prevederile
HCJ nr.109/11.09.2015 privind repartizare pe unități administrativ-teritoriale a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea drumurilor județene și comunale,
Potrivit Deciziei Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Mureș
nr.266.383/13.09.2015 privind suplimentarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal
aferent anului 2015,
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.1 se modifică și se completează după cum urmează:
2. ”Art.1. Se aprobă bugetul Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2015 la venituri în sumă de
321.871.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 387.009.000 lei, pe secţiune de funcţionare şi
secţiune de dezvoltare.”
3. Art.6 se modifică și se completează după cum urmează:
4. ”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.2/170.”

24/30

5. Anexele nr.1/c, 1/1/c, 1/2/b, 2/1/a, 2/10, 2/13/a, 2/16, 2/17, 2/18, 2/28, 2/29/b,
2/30, 2/31/a, 2/33, 2/42/a, 2/43, 2/44, 2/45/a, 2/46, 2/47, 2/48, 2/49, 2/62, 2/63,
2/65, 2/66, 2/67, 2/68, 2/69, 2/70, 2/71, 2/72, 2/73, 2/74, 2/75/a, 2/76/a, 2/77/a,
2/78, 2/79, 2/80, 2/81, 2/82, 2/83, 2/84, 2/85, 2/86, 2/87, 2/88, 2/92, 2/97, 2/98/b,
2/99, 2/111, 3/b, 3/1, 3/2, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9/a, 3/10, 3/12, 3/13/a, 4/1/a,
4/2/a, 7/d, 8/b, 9/c și 10/b se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr.1/d, 1/1/d, 1/2/c,
2/1/b, 2/10/a, 2/13/b, 2/16/a, 2/17/a, 2/18/a, 2/28/a, 2/29/c, 2/30/a, 2/31/b,
2/33/a, 2/42/b, 2/43/a, 2/44/a, 2/45/b, 2/46/a, 2/47/a, 2/48/a, 2/49/a, 2/62/b,
2/63/a, 2/65/a, 2/66/a, 2/67/a, 2/68/a, 2/69/a, 2/70/a, 2/71/a, 2/72/a, 2/73/a,
2/74/a, 2/75/b, 2/76/b, 2/77/b, 2/78/a, 2/79/a, 2/80/a, 2/81/a, 2/82/a, 2/83/a,
2/84/a, 2/85/a, 2/86/a, 2/87/a, 2/88/a, 2/92/a, 2/97/a, 2/98/c, 2/99/a, 2/111/a, 3/c,
3/1/a, 3/2/a, 3/4/a, 3/5/a, 3/6/a, 3/7/a, 3/8/a, 3/9/b, 3/10/a, 3/12/a, 3/13/b,
4/1/b, 4/2/b, 7/e, 8/c, 9/d și 10/c.
6. După anexa 2/161 se introduc 9 de anexe noi, nr.2/162, 2/163, 2/164, 2/165, 2/166,
2/167, 2/168, 2/169 și 2/170.
Art.II. Anexele nr.1/d, 1/1/d, 1/2/c, 2/1/b, 2/10/a, 2/13/b, 2/16/a, 2/17/a, 2/18/a,
2/28/a, 2/29/c, 2/30/a, 2/31/b, 2/33/a, 2/42/b, 2/43/a, 2/44/a, 2/45/b, 2/46/a, 2/47/a,
2/48/a, 2/49/a, 2/62/b, 2/63/a, 2/65/a, 2/66/a, 2/67/a, 2/68/a, 2/69/a, 2/70/a, 2/71/a,
2/72/a, 2/73/a, 2/74/a, 2/75/b, 2/76/b, 2/77/b, 2/78/a, 2/79/a, 2/80/a, 2/81/a, 2/82/a,
2/83/a, 2/84/a, 2/85/a, 2/86/a, 2/87/a, 2/88/a, 2/92/a, 2/97/a, 2/98/c, 2/99/a,
2/111/a, 2/162, 2/163, 2/164, 2/165, 2/166, 2/167, 2/168, 2/169, 2/170, 3/c, 3/1/a,
3/2/a, 3/4/a, 3/5/a, 3/6/a, 3/7/a, 3/8/a, 3/9/b, 3/10/a, 3/12/a, 3/13/b, 4/1/b, 4/2/b,
7/e, 8/c, 9/d și 10/c fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.III. Art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.110/11.09.2015 pentru acordarea,
cu caracter temporar, de sume din bugetul propriu al județului Mureș pentru asigurarea
fondurilor necesare implementării unor proiecte finanțate din fonduri externe
nerambursabile, se modifică și va avea următorul conținut:
”Art.3. Sumele acordate în termenii prezentei hotărâri se indisponibilizează cu această
destinație de la capitolul 84.02 titlul 56.01.03 – Reabilitare, modernizare DJ 135 MăgheraniSărățeni.”
Art.IV. 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. 18.029/24.09.2015
Dosar VI D/1
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru
anul 2015
În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale,cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş poate aproba
rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor
principali de credite.
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Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.109/2015, s-au aprobat Sume defalcate din
taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea drumurilor judeţene în volum de 2.000.000
lei.Propunem majorarea bugetului cu suma respectivă atât pe parte de venituri cât şi de
cheltuieli.
Potrivit adresei nr.3214/2015, Comuna Găneşti solicită suma de 169.000 lei,reprezentând
contravaloarea cofinanţării proiectului „Modernizare străzi din Comuna Găneşti”,judeţul
Mureş, proiect finanţat din fonduri nerambursabile prin PNDR/FEADR-Măsura 3.2.2.
Prin adresa nr.1575/2015, comuna Şincai solicită suma de 990.000 lei,pentru finanţarea
proiectului „Modernizarea infrastructurii de bază în comuna Şincai,judeţul Mureş”, proiect
finanţat din fonduri nerambursabile prin PNDR/FEADR - Măsura 3.2.2.
Prin adresa nr.2629/2015,comuna Pogăceaua solicită suma de 600.000 lei, pentru finanţarea
proiectului “Modernizarea infrastructurii de bază în comuna Pogăceaua, ”judeţul Mureş,
,proiect finanţat din fonduri nerambursabile prin PNDR/FEADR-Măsura 3.2.2.
De asemenea prin adresa nr.6844/2015, Comuna Chibed solicită suma de 300.000 lei, pentru
plata finală a proiectului „Modernizarea străzilor Gergelyfi,Faluszoros şi Retfalva, din
Comuna Chibed”, proiect finanţat din fonduri nerambursabile prin PNDR/FEADR-Măsura
3.2.2.
În acest sens pentru cele patru comune propunem acordarea,cu caracter temporar,de sume
din bugetul propriu al judeţului Mureş pentru asigurarea fondurilor necesare implementării
unor proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile.
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş, prin Decizia nr.266383/13.08.2015 ne
comunică suplimentarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent anului 2015
pentru Consiliul Judeţean Mureş şi instituţiile subordonate cu suma de 2.392.000 lei.
Propunem repartizarea acestei sume pe instituţii astfel:
- Autorităţi executive 391.000 lei;
- Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş 50.000 lei;
- Serviciul Judeţean Salvamont Salvaspeo 11.000 lei;
- Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Judeţean 125.000 lei;
- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1 Tg-Mureş 105.000 lei;
- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.2 Tg-Mureş 136.000 lei;
- Centru Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.3 SAM Reghin 85.000 lei;
- Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Mureş 125.000 lei;
- Biblioteca Judeţeană Mureş 136.000 lei;
- Muzeul Judeţean Mureş 190.000 lei;
- Ansamblul Artistic Mureşul 113.000 lei;
- Teatrul pentru copii şi tineret Ariel 108.000 lei;
- Filarmonica de Stat Mureş 170.000 lei;
- Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş 41.000 lei;
- Redacţia Revistei Vatra 10.000 lei;
- Redacţia Revistei Lato 18.000 lei;
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş 486.000 lei;
- Cămin pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos 45.000 lei;
- Camera Agricolă Mureş 47.000 lei;
În urma solicitărilor fundamentate primite de la instituţiile subordonate, se propun
majorarea veniturilor proprii la următoarele:
- Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Judeţean 43.000 lei;
- Muzeul Judeţean Mureş 350.000 lei;
- Teatrul pentru copii şi tineret Ariel 25.000 lei;
- Camera Agricolă Mureş 27.000 lei;
De asemenea pentru asigurarea finanţării tuturor activităţilor se propun unele alocări,
reaşezări respectiv diminuări de sume după cum urmează:
- “Program de intervenţii integrate pentru şomeri - Certitudinea unui viitor durabil”
alocarea sumei de 26.000 lei;
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- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.2 Tg-Mureş la bunuri şi servicii 15.000 lei;
- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.3 SAM Reghin la bunuri şi servicii 15.000 lei şi
7.000 lei pentru investiţii;
- Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Mureş la bunuri şi servicii 30.000
lei;
- Biblioteca Judeţeană Mureş la bunuri şi servicii 20.000 lei;
- Muzeul Judeţean Mureş la bunuri şi servicii 350.000 lei şi 7.000 lei pentru investiţii;
- Teatrul pentru copii şi tineret Ariel la bunuri şi servicii 36.000 lei;
- Filarmonica de Stat Mureş la bunuri şi servicii 47.000 lei;
- Redacţia Revistei Lato la bunuri şi servicii -6.000 lei;
- Direcţia Generală de Asistenbţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş la bunuri şi servicii
diminuarea cu suma de 88.000 lei, diminuarea cu suma de 30.000 lei la reparaţii curente şi
alocarea sumei de 30.000 lei la investiţii;
- Cămin pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos la bunuri şi servicii diminuarea cu suma de
120.000 lei, respectiv diminuarea cu suma de 4.000 lei a veniturilor proprii deoarece nu se
vor realize;
- Spitalul Municipal “Dr.Gheorghe Marinescu” Târnăveni alocarea sumei de 183.000 lei la
reparaţii, respectiv diminuarea cu suma de 23.000 lei la investiţii;
- Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Mureş alocarea sumei de
4.000 lei;
- Camera Agricolă Mureş diminuarea la bunuri şi servicii cu suma de 20.000 lei.
- RA Aeroportul Transilvania solicită diminuarea cu suma de 420.000 lei la reparaţii curente,
respectiv majorarea cu aceeaşi sumă la investiţii.
Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/d, 1/1/d, 1/2/c, 2/1/b, 2/10/a, 2/13/b,
2/16/a, 2/17/a, 2/18/a, 2/28/a, 2/29/c, 2/30/a, 2/31/b, 2/33/a, 2/42/b, 2/43/a, 2/44/a,
2/45/b, 2/46/a, 2/47/a, 2/48/a, 2/49/a, 2/62/b, 2/63/a, 2/65/a, 2/66/a, 2/67/a, 2/68/a,
2/69/a, 2/70/a, 2/71/a, 2/72/a, 2/73/a, 2/74/a, 2/75/b, 2/76/b, 2/77/b, 2/78/a, 2/79/a,
2/80/a, 2/81/a, 2/82/a, 2/83/a, 2/84/a, 2/85/a, 2/86/a, 2/87/a, 2/88/a, 2/92/a, 2/97/a,
2/98/c, 2/99/a, 2/111/a, 2/162, 2/163, 2/164, 2/165, 2/166, 2/167, 2/168, 2/169, 2/170,
3/c, 3/1/a, 3/2/a, 3/4/a, 3/5/a, 3/6/a, 3/7/a, 3/8/a, 3/9/b, 3/10/a, 3/12/a, 3/13/a,
4/1/b, 4/2/b, 7/e, 8/c, 9/d şi nr.10/c.
Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

HOTĂRÂREA NR.122
din 24 septembrie 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.18.067/18.09.2015 a Direcţiei Economice, precum şi avizul
comisiilor de specialitate,
Având în vedere solicitarea din adresa nr.5540/2015, 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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Cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.2032/2013 privind
aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, întocmit de către unii
operatori economici,
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, pe anul
2015, 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 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.18.068 /17.09.2015
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, a fost aprobat iniţial prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.17/12.02.2015, fiind
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.
Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul în curs, a suportat o rectificare, prin Hotărârea
Consiliului judeţean Mureş nr.61/28.05.2015, când la activitatea de investiţii, în cadrul
volumului, a fost redistribuită suma de 400mii lei, de la obiectivul „ multifuncţional de
dezăpezire”, în vederea suplimentării sumei necesare achiziţionării a 2 „echipamente de de
control securitate a urmelor de explozibil(EDT)”, pentru implementarea la termen a
Regulamentului Uniunii Europene, în domeniu.
Prin adresa nr.5540/2015, înregistrată la Consiliul judeţean Mureş sub nr.17766/2015,
R.A.”Aeroportul Transilvania îrgu Mureş” solicită o nouă rectificare, în sensul redistribuirii
sumei de 420 mii lei, economii la reparaţii curente, către activitatea de investiţii, unde este
necesară realizarea în regim de urgenţă a unor noi obiective, ca urmare a constatării de
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către Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR AP 15/2014) a unor serii de
neconformităţi în materie, impunându-se includerea în Lista de investiţii a următoarelor
poziţii:
1. Proiect tehnic RK suprafeţe de mişcare şi RESA - 90 mii lei
2. Expertiza tehnică suprafeţe de mişcare şi RESA - 90mii lei
3. Studiu de fezabilitate RK suprafeţe de mişcare şi RESA - 100 mii lei
4. PT adaptare suprafeţe de mişcare şi elemente din banda pistei în conformitate cu
cerinţele Reg.139/2014............................................ 60 mii lei
5. Documentaţie tehnică de demolare clădire staţie meteo dezafectată şi anexe …10 mii lei
6. Mâneca de vânt...........................................................12 mii lei
7. Determinare capacitate portantă şi pantele zonelor RESA ........25 mii lei
8. Reactualizare hărţi caroiate pentru situaţii de urgenţă pe raza de 8 km..18 mii lei
9. Centrala termică............................................................. 15 mii lei
TOTAL........................................................................... 420 mii lei
Prin rectificarea propusă, sursele de finanţare a investiţiilor vor creşte cu suma de 420 mii
lei, în timp ce sursele de finanţare a activităţii de exploatare, vor fi diminuate cu aceeaşi
sumă.
Având în vedere prezentarea de mai sus, supunem spre analiză şi aprobare proiectul de
hotărâre alăturat.
PREȘEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean
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