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HOTĂRÂREA NR.131
din 29 octombrie 2015
pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş
nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu
modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.20.305/22.10.2015 a Direcţiei Economice, precum şi avizul
comisiilor de specialitate,
Având în vedere adresa nr.17224/09.10.2015 a Direcţiei Tehnice,
Ţinând cont de prevederile art.7 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul
drumurilor,
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) şi art.97 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 şi se completează după cum urmează:
a) La Secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziţii:
- poziţia nr.1, coloana nr.(2)” Denumirea bunului” va avea următorul cuprins ”DJ106
lim.judeţ Sibiu-Apold-Şaeş-Sighişoara(DN13)”, coloana nr.(3) „Elemente de identificare” va
avea următorul cuprins:” Km 82+490-98+023, L=15,533km, îmbrăcăminte asfaltică” şi
coloana nr.(5) ”Valoarea de inventar” va avea următorul cuprins „1.660.632,61”
- poziţia nr.2 „Zona de protecţie DJ 106”, coloana nr.(3), „Elemente de identificare” va
avea următorul cuprins: „372 792mp” şi coloana nr.(5) „Valoarea de inventar-lei” va avea
următorul cuprins „ 434.787,31”
- poziţia nr.3 „Pod peste pârâul Apold”, coloana nr.(3), „Elemente de identificare” va avea
următorul cuprins:”Beton, L-6,70m, la km 84+664” şi coloana nr.(5) „Valoarea de inventarlei” va avea următorul cuprins: „ 28131,16”
- poziţia nr.4 „Pod peste Valea Şaeş”, coloana (3) „Elemente de identificare”, va avea
următorul cuprins:”Beton armat L-32 m, la km 85+958” şi coloana nr.(5) Valoarea de
inventar-lei” va avea următorul cuprins:”144797,36”
- poziţia nr.5 „Pod peste Valea Şaeş”, coloana (3) „Elemente de identificare”, va avea
următorul cuprins:”Beton, L-32,7 m, la km 87+128” şi coloana nr.(5) Valoarea de inventarlei” va avea următorul cuprins:” 2468 998,87”
- poziţia nr.6 „Pod peste Valea Şaeş”, coloana (3) „Elemente de identificare”, va avea
următorul cuprins:”Beton, L-30,90 m, la km 88+924” şi coloana nr.(5) Valoarea de inventarlei” va avea următorul cuprins:” 93.468,45”
- poziţia nr.7 „Pod peste Valea Şaeş”, coloana (3) „Elemente de identificare”, va avea
următorul cuprins:”Beton, L-36,10 m, la km 93+350 şi coloana nr.(5) Valoarea de inventarlei” va avea următorul cuprins:”151.152,48”
- poziţia nr.8 „Pod peste Valea Şaeş”, coloana (3) „Elemente de identificare”, va avea
următorul cuprins:”Beton, L-9,00 m, la km 94+668” şi coloana nr.(5) Valoarea de inventarlei” va avea următorul cuprins:”37.788,12”
b) Secţiunea I - Bunuri imobile se completează prin introducerea după poziţia nr.8 a unei
poziţii noi, poziţia nr.8^1, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului
Judeţean, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.
PREȘEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

Direcția Economică
Nr. 20.305/22.10.2015
Dosar VI/D/1
EXPUNERE DE MOTIVE
pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş
nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu
modificările şi completările ulterioare
Drumul Judeţean DJ 106, cu traseul limită judeţ Sibiu-Apold-Şaeş–Sighişoara (DN 13)aparţine
domeniului public judeţean fiind înscris împreună cu zona de protecţie şi podurile aferente,
la poziţiile 1-8, în Inventarul actualizat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş
nr.34/2008 de modificare şi înlocuire a Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş
nr.42//2001 privind însuşirea bunurilor ce aparţin domeniului public al judeţului Mureş.
Prin adresa internă nr.17224/9.10.2015, Direcţia Tehnică solicită Direcţiei Economice
modificarea poziţiilor din inventar care compun drumul judeţean 106, urmare a unor
diferenţe constatate cu ocazia efectuării Studiului de fezabilitate pentru investiţia
„Reabilitare DJ106 Agnita-Sighişoara”, de către firma S.C Beta Cops Bucureşti, atât în ceea
ce priveşte lungimea drumului , cât şi poziţiile kilometrice la care se află podurile.
Asfel, se impune modificarea porţiunii lungimii drumului judeţean DJ106, pe teritoriul
judeţului Mureş, de la 15,365km la 15,533km, incluzându-se în plus 168 m, care au fost
identificaţi pe teritoriul judeţului Mureş şi nu s-au regăsit în Inventarul domeniului public.
În mod corespunzător se modifică şi zona de protecţie a drumului de la 368.760mp la 372 792mp.
În ceea ce priveşte podurile, pe lângă modificarea poziţiilor kilometrice, şi a dimensiunilor
reale, conform datelor din Studiu de fezabilitate, se propune şi completarea inventarului cu podul
situat la km 93+706, realizat prin investiţii în anul 2013, la valoarea de 1390427,15 lei.
Cu această ocazie, se actualizează şi valorile de inventar ale drumului, zonei de protecţie şi
ale podurilor, în funcţie de valorile contabile stabilite la ultimele reevaluări. În ceea ce
priveşte podul de la km 87+128, acesta a fost refăcut prin investiţii la valoarea de 2.468
998,87 lei .
Modificarea caracteristicilor tehnice ale drumului judeţean 106, în cadrul inventarului
domeniului public al judeţului Mureş, prin deplina concordanţă cu datele rezultate din
măsurători, cu ocazia efectuării Studiului de Fezabilitate mai sus amintit, se impune cu
stringenţă, ca o condiţie stipulată în Ghidul Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a
fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/AP/2015/6/6.1, Axa prioritară 6, Prioritatea
de investiţii 6.1, termenul maxim în care se vor putea depune proiecte în vederea obţinerii
unei finanţări nerambursabile fiind luna martie 2016.
Faţă de argumentele expuse mai sus, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de
hotărâre alăturat.
p.PREŞEDINTE
Vicepreşedinte
Ovidiu Dancu

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean
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HOTĂRÂREA NR.134
din 29 octombrie 2015
pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș
la 30 septembrie 2015
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.20.363/22.10.2015 la proiectul de hotărâre pentru
aprobarea Raportului privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș la 30 septembrie
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
septembrie 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

Direcția Economică
Nr. 20.363/22.10.2015
Dosar VI D/1
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului Consiliului
Județean Mureș la 30 septembrie 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 septembrie 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
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HOTĂRÂREA NR.147
din 19 noiembrie 2015
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din județul Mureș a sumelor
stabilite prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.47/2015 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.22.445/19.11.2015 a Direcţiei Economice, precum şi de
avizele comisiilor de specialitate,
Ţinând cont de prevederile art.33, alin (3), lit."b", alin (4) lit. "f" şi "g" din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi
Decizia Şefului de administraţie al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş
nr.586602/04.11.2015,
În temeiul dispoziţiilor art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.51 alin.(1) lit.(d) şi alin.
(4) lit."a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.47/2015 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare şi art.3 din Hotărârea Guvernului
nr.911/2015 privind repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale,
hotărăşte:
Art.1. (1) Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 5.344.000
lei pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de
capital, în ordinea cronologică a vechimii acestora şi pentru susţinerea programelor de
dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, conform
anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Autorităţile deliberative şi executive ale administraţiei publice locale, constituite
la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale cărora le-au fost repartizate sume potrivit alin.
(1), au obligaţia alocării şi utilizării acestora conform destinaţiilor prevăzute de lege şi cu
respectarea metodologiilor legal aprobate.
Art.2. (1) Se aprobă repartizarea sumei de 11.790.000 lei în vederea finanţării cheltuielilor
privind drumurile judeţene şi comunale, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
(2) Autorităţile deliberative şi executive ale administraţiei publice locale, constituite
la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale cărora le-au fost repartizate sume potrivit
alin.(1), au obligaţia alocării şi utilizării acestora conform destinaţiilor prevăzute de lege şi
cu respectarea metodologiilor legal aprobate.
Art.3 De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund consiliile locale prezentate în
anexe, direcţiile Economică şi Tehnică din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş.

PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma
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Direcția Economică
Nr.22.445/19.11.2015
Dosar VI D/1
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din județul
Mureș a sumelor stabilite prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 47/2015 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare
Prin Ordonanţa de Urgenţă nr.47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
2015 şi unele măsuri bugetare a fost aprobată majorarea sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor
şi judeţelor, repartizate potrivit prevederilor art.33 din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv pentru finanţarea
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, repartizate potrivit prevederilor art.3
din Hotărârea Guvernului nr.911/2015.
Potrivit prevederilor art.33, alin (3), lit. "b" şi alin (4), lit. "f" şi "g" din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, din sumele
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale,
aprobate anual prin legea bugetului de stat, o cotă de 27% se alocă bugetului propriu al
judeţului, iar diferenţa se repartizează pentru bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi
municipiilor, astfel:
- 80% din sumă se repartizează în două etape, prin decizie a şefului de administraţie al
administraţiei judeţene a finanţelor publice, în funcţie de următoarele criterii: populaţie,
suprafaţa din intravilanul unităţii administrativ-teritoriale şi capacitatea financiară a unităţii
administrativ-teritoriale;
- 20% din sumă se repartizează, prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru achitarea
arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea
cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi
pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală.
Sumele stabilite pe fiecare unitate administrativ-teritorială în parte în urma derulării celor
două etape de echilibrare au fost diminuate cu gradul de necolectare, prin înmulţirea cu
coeficientul subunitar, calculat ca raport între suma impozitelor şi taxelor locale, chiriilor şi
redevenţelor încasate în anul financiar anterior încheiat şi suma impozitelor şi taxelor
locale, chiriilor şi redevenţelor de încasat în anul financiar anterior încheiat. Repartizarea
sumelor rezultate din aplicarea coeficientului subunitar se realizează de asemenea prin
hotărâre a consiliului judeţean pentru achitarea arieratelor provenite din neplata
cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, pentru susţinerea programelor de dezvoltare
locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală.
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş, prin adresa nr.18303/04.11.2015, a
comunicat cuantumul sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale ce se repartizează suplimentar unităţilor administrativ-teritoriale prin
hotărârea Consiliului Judeţean Mureş, după cum urmează:
- 3.310.000 lei din cota de 20% aplicată la sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată de
repartizat şi
- 2.034.000 lei sume rezultate din aplicarea gradului de colectare a unor venituri proprii pe
anul 2014.
Potrivit prevederilor art.3 din Hotărârea Guvernului nr.911/2015, 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.
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Pentru fundamentarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale, respectiv pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile
judeţene şi comunale, Consiliul Judeţean Mureş a solicitat unităţilor administrativteritoriale din judeţ transmiterea unor date privind programele/proiectele de dezvoltare
locală, arieratele înregistrate la data de 30.10.2015 şi situaţia drumurilor judeţene şi/sau
comunale aflate în administrarea acestora.
Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

ŞEF SERVICIU
Marieta Oargă

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

HOTĂRÂREA NR.151
din 26 noiembrie 2015
privind modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului
public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.22.571/19.11.2015 a Direcţiei Economice, precum şi avizul
comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare,
In temeiul prevederilor art.91 alin.(1), lit. c) şi 97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publica locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.I. 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:
1 - poziţia nr.281 „Clinica de Neuropsihiatrie şi Endocrinologie cu anexe”, coloana (3)
„Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: „Tîrgu Mureş, str. Gheorghe
Marinescu nr.46, 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 151 mp şi teren aferent acesteia, în suprafaţa de 281 mp;” iar coloana (6)
„Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „Proprietar judeţul Mureş, cf. HGR
nr.867/2002, administrator Spitalul Clinic Judeţean Mureş, cf. HCJ nr.107/2009, CF
nr.136192/Municipiul Tg.Mureş” ;
2 - poziţia nr.282 “Policlinica Stomatologică nr.2 Tîrgu Mureş”, coloana (3) „Elemente de
identificare” va avea următorul cuprins: ”Tîrgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu, nr.44,
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
892mp” iar coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea următorul cuprins: „Proprietar
judeţul Mureş, cf. HGR nr.867/2002, administrator Spitalul Clinic Judeţean Mureş, cf. HCJ
nr.107/2009, CF nr.136193/Municipiul Tg.Mureş;
3 - poziţia nr.283 „Clădire-Clinica Pediatrie II Tîrgu Mureş”, coloana (3) „ Elemente de
identificare” va avea următorul cuprins: „Str. Gheorghe Marinescu nr.42, construcţie P+2E
pe fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă din lemn cu învelitoare de ţiglă,
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suprafaţă construită 771 mp şi magazie oxigen cu suprafaţa construită de 4mp, teren aferent
imobilului în suprafaţă de 973 mp. iar coloana (6) „Situaţia juridică actuală” va avea
următorul cuprins: „Proprietar judeţul Mureş, cf. HGR nr.867/2002, administrator Spitalul
Clinic Judeţean Mureş, cf. HCJ nr.107/2009, CF nr.136195/Municipiul Tg.Mureş;”
Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Mureş,
care răspund de aducerea sa la îndeplinire.
PREȘEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

Direcția Economică
Nr.22.571/19.11.2015
Dosar VI/D/1
EXPUNERE DE MOTIVE
privind modificarea Anexei la HCJ 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 fost 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.
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, au fost preluate în domeniul public al judeţului Mureş, în baza
HGR nr. 867/2002 şi în mod eronat au fost înscrise în Cartea Funciară, în favoarea
Universităţii de Medicină şi Farmacie. În urma corespondenţei purtate cu Universitatea de
Medicină şi Farmacie Tîrgu Mureş, aceasta ne-a comunică decizia 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.
Având în vedere cele de mai sus, pentru imobilele în cauză au fost rectificate cărţile
funciare, în sensul, înscrierii dreptului de proprietate în favoarea Judeţul Mureş şi în
administrarea Spitalului Clinic Judeţean Mureş.
Precizăm că, în momentul solicitării certificatelor de urbanism în vederea întabulării
imobilelor, au fost solicitate şi numere administrative individuale pentru fiecare imobil.
În consecinţă, se impune modificarea coloanei (3)„Elemente de identificare ale imobilelor”,
precum şi a coloanei (6) ”Situaţia juridică actuală” de la poziţiile 281, 282 şi 283 din
Inventarul domeniului public al judeţului Mureş, în sensul trecerii la fiecare imobil a noul
număr administrativ pe care îl deţine în prezent şi precizarea numărului cărţii funciare în
care este înscris fiecare imobil, respectiv: Clinica de Neuropsihiatrie şi Endocrinologie cu
anexe – Tîrgu Mureş,str. Gheorghe Marinescu nr.46, înscrisă în CF nr.136192/Municipiul
Tg.Mureş; Policlinica Stomatologică nr.2 Tîrgu Mureş, str.Gheorghe Marinescu, nr.44, înscrisă
în C.F. nr.136193/Municipiul Tg.Mureş; şi Clădire-Clinica Pediatrie II Tîrgu Mureş, str.
Gheorghe Marinescu nr.42, înscrisă în C.F. nr. 136195/Municipiul Tg.Mureş.
Având în vedere argumentele prezentate mai sus, supunem spre analiză şi aprobare
prezentul proiect de hotărâre.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean
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HOTĂRÂREA NR.154
din 26 noiembrie 2015
privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2015
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.22.879/24.11.2015 la proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2015, precum şi avizul
comisiilor de specialitate,
Luând în considerare prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.47/2015 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare, și ale HCJ
nr.147/19.11.2015, privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale din județul
Mureș a sumelor stabilite prin OUG nr.47/2015,
Potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice
nr.5036/2015, pentru modificarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin
educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în
învăţământul de masă,aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării
ştiinţifice nr.5574/2011, precum și în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.1251/2005
privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare,
recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale
din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat,
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. 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 după cum urmează:
”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.”
2. Art.6 se modifică 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.2/172.”
3. Anexele nr.1/d, 1/1/d, 1/2/c, 2/1/b, 2/13/b, 2/15, 2/16/a, 2/17/a, 2/18/a, 2/22/a,
2/28/a, 2/29/c, 2/30/a, 2/31/b, 2/37, 2/42/b, 2/43/a, 2/44/a, 2/45/b, 2/46/a, 2/48/a,
2/51/a, 2/62/b, 2/63/a, 2/64, 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, 2/97/a, 2/98/c, 2/104, 2/110, 2/111/a,
2/114, 2/159, 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, 3/11,
3/12/a, 3/13/b, 4/1/b, 4/2/b, 7/f, 8/c, 9/d și 10/c se modifică și se înlocuiesc cu anexele
nr.1/e, 1/1/e, 1/2/d, 2/1/c, 2/13/c, 2/15/a, 2/16/b, 2/17/b, 2/18/b, 2/22/b, 2/28/b,
2/29/d, 2/30/b, 2/31/c, 2/37/a, 2/42/c, 2/43/b, 2/44/b, 2/45/c, 2/46/b, 2/48/b, 2/51/b,
2/62/c, 2/63/b, 2/64/a, 2/65/b, 2/66/b, 2/67/b, 2/68/b, 2/69/b, 2/70/b, 2/71/b,
2/72/b, 2/73/b, 2/74/b, 2/75/c, 2/76/c, 2/77/c, 2/78/b, 2/79/b, 2/80/b, 2/81/b, 2/82/b,
2/83/b, 2/84/b, 2/85/b, 2/86/b, 2/87/b, 2/88/b, 2/97/b, 2/98/d, 2/104/a, 2/110/a,
2/111/b, 2/114/a, 2/159/a, 3/d, 3/1/b, 3/2/b, 3/4/b, 3/5/b, 3/6/b, 3/7/b, 3/8/b, 3/9/c,
3/10/b, 3/11/a, 3/12/b, 3/13/c, 4/1/c, 4/2/c, 7/g, 8/d, 9/e și 10/d.
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4. După anexa 2/170 se introduc 2 de anexe noi, nr.2/171 și 2/172.
Art.II. Anexele nr. 1/e, 1/1/e, 1/2/d, 2/1/c, 2/13/c, 2/15/a, 2/16/b, 2/17/b, 2/18/b,
2/22/b, 2/28/b, 2/29/d, 2/30/b, 2/31/c, 2/37/a, 2/42/c, 2/43/b, 2/44/b, 2/45/c, 2/46/b,
2/48/b, 2/51/b, 2/62/c, 2/63/b, 2/64/a, 2/65/b, 2/66/b, 2/67/b, 2/68/b, 2/69/b,
2/70/b, 2/71/b, 2/72/b, 2/73/b, 2/74/b, 2/75/c, 2/76/c, 2/77/c, 2/78/b, 2/79/b, 2/80/b,
2/81/b, 2/82/b, 2/83/b, 2/84/b, 2/85/b, 2/86/b, 2/87/b, 2/88/b, 2/97/b, 2/98/d,
2/104/a, 2/110/a, 2/111/b, 2/114/a, 2/159/a, 2/171, 2/172, 3/d, 3/1/b, 3/2/b, 3/4/b,
3/5/b, 3/6/b, 3/7/b, 3/8/b, 3/9/c, 3/10/b, 3/11/a, 3/12/b, 3/13/c, 4/1/c, 4/2/c, 7/g,
8/d, 9/e și 10/d fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.III. De executarea prezentei hotărâri răspund instituțiile subordonate și direcțiile de
specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

Direcția Economică
Nr.22.879/24.11.2015
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 Hotărârea Guvernului nr.911/2015 privind repartizarea pe judeţe a sumelor necesare
pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, s-au aprobat pentru
judeţul Mureş un volum de 11.790.000 lei.Din această sumă pentru Consiliul Judeţean Mureş
s-au alocat sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea drumurilor
judeţene în volum de 5.103.000 lei prin HCJM nr.147/2015. Propunem majorarea bugetului
cu suma respectivă atât pe parte de venituri cât şi de cheltuieli.
Potrivit anexei nr.3 la Ordonanţa de Urgenţă nr.47/2015 cu privire la rectificarea bugetului
de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare, judeţului Mureş i-au fost alocate sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate în
volum de 3.271.000 lei.
Prin anexa nr.5 din acelaşi act normativ au fost alocate Sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată bugetului propriu al judeţului pentru echilibrare în volum de 6.120.000 lei.
De asemenea potrivit Ordonanţei privind rectificarea bugetului de asigurări sociale pe anul
2015 şi a adresei nr.10884/2015 de la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
Mureş, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş a primit suma de
5.620.000 lei pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap.
Propunem majorarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş cu sumele de mai sus.
Biblioteca Judeţeană, prin adresa nr.767/2015 solicită majorarea bugetului în cadrul anexei
American Corner cu suma de 7.000 lei, sumă încasată de la Fundaţia Progess Bistriţa, pentru
dotarea celui de-al treilea spaţiu.
Potrivit prevederilor art.I din Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice
nr.5036/2015, pentru modificarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin
educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în
învăţământul de masă, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării
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ştiinţifice nr.5574/2011, drepturile de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerinţe
educaţionale speciale se asigură din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de
stat prin bugetele locale ale consiliilor judeţene.
Totodată, potrivit prevederilor pct.A, lit.e) din anexa nr.4 la Hotărârea Guvernului
nr.1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire,
compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe
educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat,
copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educative speciale din învăţământul special şi special
integrat, care nu se află în sistemul de protecţie socială primesc drepturile prevăzute de
lege prin unitatea de învăţământ la care aceştia sunt înscrişi.
Ca urmare, în vederea evidenţierii acestor sume,în clasificaţia economică a cheltuielilor, la
titlu VI „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, cod 51, la articolul Transferuri
curente cod 51.02, se introduce alineatul ”Transferuri de la bugetul judeţului către
bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerinţe educaţionale
speciale integraţi în învăţământul de masă”, cod 51.01.64.
Pe baza calculelor efectuate suma necesară pentru plata acestor drepturi până la finele
anului 2015 este de 320.000 lei.
Faţă de cele de mai sus propunem cuprinderea acestei sume într-o detaliere distinctă.
În urma analizei efectuate pe 10 luni la instituţiile subordonate şi finanţate de Consiliul
Judeţean Mureş şi în cadrul aparatului propriu se constată ca fiind necesare unele majorări,
respectiv diminuări la cheltuielile de personal pe anul 2015 pentru Consiliul Judeţean Mureş
şi instituţii astfel:
- Autorităţi executive 322.000 lei;
- Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş - 22.000 lei;
- Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Judeţean - 159.000 lei;
- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1 Tg-Mureş - 339.000 lei;
- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.2 Tg-Mureş - 48.000 lei;
- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.3 SAM Reghin - 23.000 lei;
- Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Mureş - 45.000 lei;
- Biblioteca Judeţeană Mureş - 80.000 lei;
- Muzeul Judeţean Mureş - 64.000 lei;
- Ansamblul Artistic Mureşul - 62.000 lei;
- Teatrul pentru copii şi tineret Ariel - 70.000 lei;
- Filarmonica de Stat Mureş - 15.000 lei;
- Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş - 23.000 lei;
- Redacţia Revistei Vatra - 4.000 lei;
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş - 101.000 lei;
- Camera Agricolă Mureş - 12.000 lei;
În urma solicitărilor fundamentate primite de la instituţiile subordonate, se propune
majorarea/diminuarea veniturilor proprii la următoarele instituţii:
- Direcţia de Evidenţă a Persoanelor - 5.000 lei;
- Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Judeţean - 19.000 lei;
- Spitalul Municipal “Dr Gheorghe Marinescu “Târnăveni - 373.500 lei;
- Filarmonica de Stat Mureş - 105.000 lei;
- Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş - 33.000 lei;
- Redacţia Revistei Vatra - 2.000 lei;
- Redacţia Revistei Lato - 5.000 lei;
- Cămin persoane vârstnice Ideciu de Jos - 25.000 lei;
- Camera Agricolă Mureş - 6.000 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 5.000 lei;
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- Autorităţi executive la bunuri şi servicii - 700.000 lei;
- Direcţia de Evidenţă a Persoanelor la bunuri şi sevicii - 52.000 lei;
- Serviciul Judeţean Salvamont Salvaspeo - 64.000 lei pentru investiţii în vederea modificării
autoutilitarei în ambulanță, achiziționarea a trei bucăți stații portabile emisie-recepție tetra
și achiziționare remorcă transport pacienți atașabil ATV/snowmobil;
- Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Judeţean - 66.000 lei la bunuri și servicii;
- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1 Tg-Mureş - 22.000 lei la bunuri și servicii;
- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.2 Tg-Mureş la bunuri şi servicii - 118.000 lei şi
6.000 lei pentru investiţii, achiziţia unei table interactive ;
- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.3 SAM Reghin la bunuri şi servicii - 23.000 lei;
- Spitalul Clinic Județean Mureș, din venituri proprii: 4.756.319 lei la bunuri și servicii;
- Spitalul Municipal “Dr.Gheorghe Marinescu” Târnăveni, din venituri proprii: - 942.500 lei la
bunuri şi servicii şi alocarea de 278.000 lei pentru investiţii;
(achiziţia a 5 bucăţi monitor funcţii vitale, 4 bucăţi electrocardiograf 12 canale, masă
radiantă, cardiotocograf, audiometru, program informatic 12 module, infuzomat,
injectomat);
- Biblioteca Judeţeană la bunuri şi servicii 10.000 lei;
- Muzeul Judeţean Mureş la bunuri şi servicii 69.000 lei şi 55.000 lei pentru investiţii
(sisteme de securitate, completare proiect tehnic Reabilitare exterioară a Palatului Culturii
cu dren şi hidroizolare exterioară, echipament de stocare NAS, Reparaţii capitale la
acoperişul clădirii Castel Gurghiu);
- Filarmonica de Stat Mureş la bunuri şi servicii 75.000 lei;
- Centrul judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş la bunuri şi servicii
10.000 lei;
- Redacţia Revistei Vatra la bunuri şi servicii 13.000 lei;
- Redacţia Revistei Lato la bunuri şi servicii 5.000 lei;
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş la bunuri şi servicii suma
de 15.000 le;
- Camera Agricolă Mureş diminuarea la bunuri şi servicii cu suma de 27.000 lei şi alocarea
sumei de 35.000 lei pentru investiţii (ahiziţia unui copiator şi 4 bucăţi calculatoare);
- Drumuri şi poduri diminuarea pe secţiunea de funcţionare cu suma de 23.147.000 lei, la
Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii curente, iar pe secţiunea de dezvoltare diminuarea cu
8.907.000 lei, care reprezintă Documentaţii tehnico-economice, Documentaţii tehnice noi,
Reabilitare drumuri judeţene, Reabilitări, Consolidări-reconstrucţii Poduri/Podeţe;
Prin adresa nr.6834/17.11.2015, RA Aeroportul Transilvania solicită alocarea sumei de
420.000 lei la bunuri şi servicii şi alocarea sumei de 46.000 lei pentru investiţii.
Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/e, 1/1/e, 1/2/d, 2/1/c, 2/13/c, 2/15/a,
2/16/b, 2/17/b, 2/18/b, 2/22/b, 2/28/b, 2/29/d, 2/30/b, 2/31/c, 2/37/a, 2/42/c, 2/43/b,
2/44/b, 2/45/c, 2/46/b, 2/48/b, 2/51/b, 2/62/c, 2/63/b, 2/64/a, 2/65/b, 2/66/b, 2/67/b,
2/68/b, 2/69/b, 2/70/b, 2/71/b, 2/72/b, 2/73/b, 2/74/b, 2/75/c, 2/76/c, 2/77/c, 2/78/b,
2/79/b, 2/80/b, 2/81/b, 2/82/b, 2/83/b, 2/84/b, 2/85/b, 2/86/b, 2/87/b, 2/88/b,
2/97/b, 2/98/d, 2/104/a, 2/110/a, 2/111/b, 2/114/a, 2/159/a, 2/171, 2/172, 3/d, 3/1/b,
3/2/b, 3/4/b, 3/5/b, 3/6/b, 3/7/b, 3/8/b, 3/9/c, 3/10/b, 3/11/a, 3/12/b, 3/13/c, 4/1/c,
4/2/c, 7/g, 8/d, 9/e și 10/d.
Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean
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HOTĂRÂREA NR.155
din 26 noiembrie 2015
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania
Tîrgu Mureş”, pentru anul 2015
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.22.420.20.11.2015 a Direcţiei Economice, precum şi avizul
comisiilor de specialitate,
Având în vedere solicitarea din adresa nr.6834/17.11.2015 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,
Cu respectarea Ordinului 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 , rectificat, conform următoarelor 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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Direcția Economică
Nr.22.420 /20.11.2015
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 2 rectificări, prin Hotărârile
Consiliului judeţean Mureş nr.61/28.05.2015 şi 122/24.09.2015.
Prin adresa nr.6834/17.11.2015, înregistrată la Consiliul judeţean Mureş sub
nr.22420/18.11.2015 , R.A.” Aeroportul Transilvania îrgu Mureş” solicită o nouă rectificare,
cu reîntregirea bugetului aprobat iniţial la activitatea curentă (Venituri totale fără
investiţii), la valoarea de 14.208 mii lei, respectiv suplimentarea cu suma de 420 mii lei,
sumă transferată la rectificarea anterioară spre activitatea de investiţii.
Tot la activitatea curentă, la capitolul reparaţii se renunţă la suma de 80.000lei,
redistribuită la alte elemente ale secţiunii.
La activitatea de investiţii(Anexa nr.5 la proictul de hotărâre) se propune renunţarea la
unele obiective de investiţii, concomitent cu înscrierea altora noi, respectiv, suplimentarea
sau diminuarea de sume la unele poziţii rămase în Listă, toate constituind bunuri de natura
domeniului public al unităţii administrativ teritoriale.
În mod concret, se solicită:
1. renunţarea la obiectivul de investiţii „Proiect tehnic şi detalii de execuţie reparaţii
capitale suprafeţe de mişcare, inclusiv instalaţiile aferente”, în sumă de
140 mii lei cu TVA, ca urmare a unor neconformităţi ale datelor cuprinse în tema de
proiectare, cu prevederile Reg (CE) 139/2014.În adresa nr.6834/2015 (ataşată în copie),
regia informează că la auditul efectuat de către Comisia de audit a Autorităţii Aeronautice
Civile Române(AACR), s-au constatat următoarele neconformităţi: starea de degradare a
suprafeţelor de mişcare, planeitatea acestora şi starea suprafeţelor RESA (Runway End
Safety Area).
Toate aceste aspecte urmează a fi remediate fiind cuprinse la obiectivul „Proiect tehnic Rk
suprafeţe de mişcare şi RESA”;
2. Reîntregirea sumei de 1700 mii lei, în vederea achiziţionării unui „multifuncţional de
deszăpezire”, sens în care este nevoie de suplimentarea fondurilor cu 400 mii lei, sumă care
a fost redistribuită la alte obiective, la rectificarea din luna mai 2015 (HCJ
nr.61/28.05.2015);
3. Renunţarea la obiectivul „Accesorii deszăpezire pentru tractor Farmtrac”, în valoare de
250 mii lei.
4. Adăugarea de noi obiective de investiţii şi anume:
- Reactualizare documentaţie de obstacolare pentru pista de 2000x45m, pe raza de 45 km
……….167 mii lei
- Echipament de curăţat cu apă sub presiune …………………….. 20 mii lei
5. Suplimentarea de sume la obiective de investiţii la care fondurile alocate sunt
insuficiente şi anume:
- Reactualizare hărţi caroiate pentru situaţii de urgenţă,
pe raza de 8 km………………………………………………………+ 16 mii lei (buget 34 mii lei)
- Centrala termică………………………………………… .+8 mii lei (buget 23 mii lei)
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- Mâneca de vânt……………………………………………….+13 mii lei (buget 25 mii lei)
În concluzie, Bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A „ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”,
comparativ cu bugetul rectificat anterior prin HCJ nr.122/24.09.2015, urmează să suporte o
rectificare pozitivă, cu suma de 420 mii la Activitatea curentă, respectiv 45 mii lei la
activitatea de Investiţii, sume care ar urma să fie acoperite prin transfer din bugetul
judeţului.
Menţionăm că actuala propunere de rectificare a bugetului regiei a fost aprobată de
Consiliul de Administraţie, în şedinţa din luna octombrie a anului curent (Hotărârea CA
nr.18/22.10.2015).
Având în vedere argumentaţia prezentată mai sus, supunem spre dezbatere şi aprobare
proiectul de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

HOTĂRÂREA NR.160
din 17 decembrie 2015
privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2015
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.24.776/17.12.2015 la proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2015, precum şi avizul comisiei
de specialitate,
Având în vedere prevederile HGR nr.950/10.12.2015 privind alocarea unor sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea unor cheltuieli ale unităților de învățământ
preuniversitar de stat finanțate din bugetele locale, precum și ale unităților de învățământ
special de stat finanțate din bugetele proprii ale județelor,
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. Anexele nr. 1/e, 1/1/e, 1/2/d, 2/17/b, 2/28/b, 2/29/d, 2/62/c, 2/75/c, 2/76/c,
2/77/c, 3/d, 4/1/c, 7/g și 8/d se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr.1/f, 1/1/f, 1/2/e,
2/17/c, 2/28/c, 2/29/e, 2/62/d, 2/75/d, 2/76/d, 2/77/d, 3/e, 4/1/d, 7/h și 8/e, care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II. De executarea prezentei hotărâri răspund instituțiile subordonate și direcțiile de
specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma
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Direcția Economică
Nr.24.776/17.12.2015
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.420218/11.12.2015, Ministerul Finanţelor Publice ne comunică, că potrivit
Hotărârii Guvernului nr.950/2015 se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanţarea unităţilor de învăţământ special de stat finanţate din bugetele
proprii ale judeţelor cu suma de 175.000 lei, pentru plata salariilor, sporurilor,
indemnizaţiilor, a altor drepturi salariale în bani, respectiv pentru plata contribuţiilor
aferente acestora, precum şi pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti. În
urma analizei execuției Consiliului Județean s-a constatat necesitatea diminuării
prevederilor la diverse venituri (cod 36.02.50). Propunem majorarea, respectiv diminuarea
bugetului cu suma de 175.000 lei.
Prin adresa nr.24484/15.12.2015 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Mureş ne solicită unele reaşezări în cadrul aceluiaşi volum bugetar în lista de investiţii; iar
prin adresa nr.24.618/16.12.2015, Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo solicită
unele reașezări în cadrul aceluiași volum bugetar.
De asemenea prin adresele nr.24130/10.12.2015 şi nr.24520/15.12.2015, Centrul Pentru
Educaţie Incluzivă nr.2, respectiv Centrul Pentru Educaţie Incluzivă nr.1 Tîrgu-Mureş,
solicită unele reaşezări în cadrul aceluiaşi volum bugetar,în vederea plăţii diferenţei de
contribuţii de asigurări sociale aferente lunilor octombrie 2014 - septembrie 2015 pentru
Hotărârile Judecătoreşti conform legii.
Potrivit adresei nr.24.681/16.12.2015, Spitalul Clinic Județean Mureș ne solicită reașezări în
cadrul listei de investiții și realocarea sumelor provenite din economii la reparații curente.
Aceste modificări se regăsesc în anexele nr. 1/f, 1/1/f, 1/2/e, 2/17/c, 2/28/c, 2/29/e,
2/62/d, 2/75/d, 2/76/d, 2/77/d, 3/e, 4/1/d, 7/h și 8/e.
Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

HOTĂRÂREA NR.164
din 17 decembrie 2015
pentru aprobarea Raportului privind execuția preliminată a bugetului Consiliului
Județean Mureș pe trimestrul IV 2015
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.24.113/10.12.2015 la proiectul de hotărâre pentru
aprobarea Raportului privind execuția preliminată a bugetului Consiliului Județean Mureș pe
trimestrul IV 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,
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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 preliminată a bugetului Consiliului
Județean Mureș pe trimestrul IV 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

Direcția Economică
Nr. 24.113/10.12.2015
Dosar VI D/1
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția preliminată a
bugetului Consiliului Județean Mureș pe trimestrul IV 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:
c) Să nu înregistreze plăți restante;
d) 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 preliminată a bugetului pe trimestrul IV 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.165
din 17 decembrie 2015
privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2016 bugetului propriu al
judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.21.763/5.11.2015 la proiectul de hotărâre privind aprobarea
unor taxe şi tarife locale datorate în anul 2016 bugetului propriu al judeţului şi instituţiilor
subordonate Consiliului Judeţean Mureş, precum şi avizul comisiilor de specialitate,
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Având în vedere:
- art.453 - 500 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
- prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Normele de aplicare a
Legii nr.50/1991 aprobate prin Ordinul nr.839/2009 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Locuinţei;
- prevederile art.41, art.46 şi art.47 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea privind taxele extrajudiciare de timbru nr.117/1999, cu modificările şi completările
ulterioare,
art.20, alin.(1), lit.”b”, art.27 şi 68 din Legea privind finanţele publice locale
nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
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.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2016 se aprobă cuantumul taxelor şi tarifelor pentru
unele activităţi care constituie venituri proprii ale bugetului judeţului Mureş şi a instituţiilor
subordonate Consiliului Judeţean Mureş, conform anexelor de la 1, 2, 3, 4, 5, 5a și 6, care
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.(1) De executarea prezentei hotărâri răspund: Direcţia Economică, Direcţia Tehnică,
Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism, Camera Agricolă Judeţeană Mureş şi Direcţia
Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş.
(2) Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al judeţului Mureş şi se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş;
- Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş;
- Camerei Agricole Judeţene Mureş;
- Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, nominalizate la alin.(1) al
prezentului articol.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

DIRECŢIA ECONOMICĂ
Nr. 21.763/5.11.2015
Dosar VII/B/1

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate, în anul 2016,
bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş
Conform art.20 din O.G. nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările
ulterioare: „finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale serviciilor publice comunitare
de evidenţă a persoanelor, care funcţionează ca instituţii publice cu personalitate juridică,
se asigură din venituri proprii şi subvenţii de la bugetele locale”. Potrivit art.21 din acelaşi
act normativ: ”veniturile proprii ale serviciilor publice comunitare prevăzute la art.20,
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provin din sumele încasate din activităţile de eliberare a documentelor, prin valorificarea
formularelor utilizate în procesul de eliberare a acestora şi prin furnizarea, în condiţiile
legii, a actelor referitoare la persoană”. Conform art.1 din Legea nr.117/1999 privind
taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, eliberarea
certificatelor de orice fel, eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate, precum şi
alte servicii prestate de unele instituţii publice sunt supuse taxelor extrajudiciare de
timbru, care se plătesc anticipat.
Camera Agricolă Judeţeană Mureş, instituţie cu personalitate juridică în subordinea
Consiliului Judeţean Mureş este finanţată, de asemenea, din venituri proprii şi subvenţii de
la bugetul judeţean. Veniturile proprii care sunt propuse a fi încasate în anul 2016, sunt
compuse din diverse taxe pentru cursuri de formare profesională a producătorilor agricoli,
întocmirea de rapoarte de progres, note explicative, cereri de plată Măsura 141 şi 112
precum şi elaborare de proiecte de investiţii în agricultură şi dezvoltare rurală şi de
angajament pastoral pentru primării şi pentru utilizatori. Întrucât pentru anul 2015 a fost
aprobat tariful de 14 lei/ha de pajişti pentru „elaborare proiect de angajament pastoral
pentru primării”, potrivit OUG nr.34/2013 privind organizarea şi exploatarea pajiştilor
permanente, coroborat cu prevederile HG nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a ordonanţei mai sus amintite, modificată şi completată prin HG
nr.78/2015, este necesară introducerea tarifului pentru proiect pastoral şi pe utilizator,
nivelul propus pentru anul 2016 fiind de 50 lei.
Conform prevederilor art.3. art.4 alin.(1) lit.a, art.6 alin.(1), art.7 alin.(1) lit.a) – f), alin.
(18) şi (19), art.8 alin.(1) şi (2) şi art.45 alin.(1^1) din Legea nr.50/1991, privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,precum şi prin art.11 alin.(2) din Normele metodologice de aplicare a Legii
nr.50/1991, aprobate prin Ordinul nr.839/2009, a Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Locuinţei, sunt stabilite perceperea de taxe la eliberarea certificatelor de urbanism, a
autorizaţiilor de construire, precum şi a avizului structurii de specialitate.
În baza OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş, în calitate de administrator al drumurilor
judeţene din judeţul Mureş, are obligaţia de a urmări şi verifica respectarea prevederilor
legale privind execuţia lucrărilor de orice fel realizate în zona drumurilor, precum şi
întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor publice judeţene din judeţul Mureş.
În acest sens, în conformitate cu dispoziţiile art.46, coroborate cu cele ale art. 47 alin.(7) şi
alin.(10), din actul normativ mai sus indicat, pentru utilizarea amprizei şi a zonei de
siguranţă a drumurilor publice prin amplasarea supraterană sau subterană a unor construcţii,
instalaţii şi/sau panouri publicitare, prin executarea de căi de acces la drumul public, cu
amenajările aferente, parcări, refugii auto, platforme carosabile şi de control, precum şi
pentru accesul în zona drumului public pentru efectuarea unor lucrări, acceptate de
administratorul drumului, se aplică taxe pentru utilizare şi access în zona drumului, care se
aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru drumurile de interes judeţean.
Potrivit Normelor tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi
panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere
aprobate prin Ordinul nr.571/1997, emis de Ministerul Transporturilor, cu modificările
ulterioare, acceptul administratorului drumului comportă două faze prealabile începerii
lucrărilor, constând în emiterea acordului prealabil, respectiv a autorizaţiei de amplasare şi
acces la drum.
Potrivit prevederilor art.41 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997, Consiliul Judeţean Mureş,
în calitate de administrator al drumurilor judeţene din judeţul Mureş, poate elibera
autorizaţii speciale de transport, pentru efectuarea transportului pe aceste drumuri cu
vehicule rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state cu depăşirea
masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime
admise prevăzute în anexele 2 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997, în condiţiile
stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, al ministrului dezvoltării regionale
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şi administraţiei publice şi al ministrului afacerilor interne. Conform textului legal amintit,
se aplică tarife suplimentare de utilizare a drumurilor calculate în funcţie de masa totală,
de masele pe axe, de dimensiunile rezultate la transport, de categoria drumului şi de
lungimea traseului care urmează să fie parcurs.
Tarifele susmenţionate şi excepţiile de la plata acestora se stabilesc de administratorii
drumurilor publice şi se aprobă prin hotărâre a consiliilor judeţene, pentru drumurile de
interes judeţean, conform prevederilor art.41, alin.(22) din Ordonanţa Guvernului
nr.43/1997.
Având în vedere prevederile art.40^1 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997, taxele
susmenţionate se constituie ca venituri pentru proiectarea, administrarea, exploatarea,
întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor judeţene aflate în administrarea
Consiliului Judeţean Mureş.
Faţă de toate considerentele mai sus arătate, coroborate cu dipoziţiile art.27 din Legea
nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
potrivit cărora consiliile judeţene au competenţa de a stabili impozite şi taxe locale în
limitele şi în condiţiile legii şi având în vedere faptul că prin dimensionarea taxelor şi
tarifelor locale pentru anul 2016 se urmăreşte asigurarea unor surse de venituri, la bugetul
local şi ale instituţiilor subordonate, în vederea angajării şi acoperirii cheltuielilor acestor
bugete, propunem adoptarea proiectului de hotărâre alăturat, împreună cu anexele 1 – 6,
care fac parte integrantă din acesta.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR
Alin Mărginean

HOTĂRÂREA NR.166
din 17 decembrie 2015
privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei
stabilită potrivit legii în cursul anului 2016
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.22.049/13.11.2015 la proiectul de hotărâre privind
stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei stabilită
potrivit legii în cursul anului 2016, precum şi avizul comisiilor de specialitate,
Ţinând seama de prevederile art.62 alin.(2^2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu
toate modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere propunerile făcute de către Direcţia pentru Agricultură Mureş cu adresa
nr.2.669/09.11.2014, precum și de către Camera Agricolă Județeană Mureș cu
nr.726/09.11.2014 cu privire la prețul mediu la produsele agricole în anul 2015,
În conformitate cu prevederile HG nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru aplicarea prevederilor OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și
exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului
funciar nr.18/1991,
În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1), lit.f şi ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Se stabilesc prețurile medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei
stabilită potrivit legii în cursul anului 2016, în natură, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

21/26

Art.2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Direcția Economică din cadrul
Consiliul Județean Mureș.
Art.3. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al Județului Mureș și se va
transmite Administrației Județene a Finanțelor Publice Mureș pentru a fi comunicată
unităților fiscale din subordine.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
p.SECRETAR
Genica Nemeș

Direcția Economică
Nr.22.049/13.11.2015
Dosar VII.B/2
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole
pentru evaluarea în lei a arendei stabilită potrivit legii în cursul anului 2016
Potrivit art. 62 alin.(2^2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu toate modificările şi
completările ulterioare, în cazul veniturilor obţinute din arendarea bunurilor agricole din
patrimoniul personal, venitul brut se stabileşte pe baza raportului juridic/contractului
încheiat între părţi şi reprezintă totalitatea sumelor în bani încasate şi/sau echivalentul în
lei al veniturilor în natură primite. În cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în
lei se va face pe baza preţurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin Hotărâre a
Consiliului Judeţean, ca urmare a propunerilor direcţiilor teritoriale de specialitate ale
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, hotărâre care trebuie emisă înainte
de începerea anului fiscal. Aceste hotărâri se transmit, în cadrul aceluiași termen direcțiilor
generale ale finanțelor publice județene, pentru a fi comunicate unităților fiscale din
subordine.
În baza nivelurilor orientative care stau la baza stabilirii prețurilor medii la unele produse
agricole, comunicate de către Direcția pentru Agricultură Mureș prin adresa
nr.2.669/09.11.2015 și de către Camera Agricolă Județeană Mureș cu adresa
nr.726/09.11.2015, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

HOTĂRÂREA NR. 173
din 29 decembrie 2015
privind repartizarea, pe anul 2016, a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale
unităţilor administrativ-teritoriale din județul Mureș şi a sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi
comunale
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.25468/29.12.2015 a Direcţiei Economice, precum şi avizul
comisiei de specialitate,
Având în vedere prevederile art.4 alin.(1) lit."c" şi "d" şi alin. (2) lit. "b1" din Legea
bugetului de stat pe anul 2016 nr.339/2015 şi Decizia Şefului de administraţie al
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş nr.591712/28.12.2015,
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În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. (1) Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 22.092.000
lei pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de
capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la
împrumuturile contractate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2015 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu
modificări prin Legea nr.171/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, pentru susţinerea programelor de
dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare
locală, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Autorităţile deliberative şi executive ale administraţiei publice locale,
constituite la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale cărora le-au fost repartizate sume
potrivit alin.(1), au obligaţia alocării şi utilizării acestora conform destinaţiilor prevăzute de
lege şi cu respectarea metodologiilor legal aprobate.
Art.2. (1) Se aprobă repartizarea sumei de 8.199.000 lei în vederea finanţării cheltuielilor
privind drumurile judeţene şi comunale, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
(2) Autorităţile deliberative şi executive ale administraţiei publice locale,
constituite la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale cărora le-au fost repartizate sume
potrivit alin.(1), au obligaţia alocării şi utilizării acestora conform destinaţiilor prevăzute de
lege şi cu respectarea metodologiilor legal aprobate.
Art.3 De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund consiliile locale prezentate în
anexe, direcţiile Economică şi Tehnică din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

Direcția Economică
Nr. 25468/29.12.2015
Dosar VI D/1
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind repartizarea, pe anul 2016, a sumelor pentru echilibrarea
bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din județul Mureș şi a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile
judeţene şi comunale
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(1) lit. "c" din Legea bugetului de stat pe anul 2016
nr.339/2015 au fost alocate judeţului Mureş sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale totalizând 8.199.000
lei, repartizarea acestora pe unităţi administrativ-teritoriale urmând a fi realizată prin
hotărâre a Consiliul Judeţean Mureş în funcţie de lungimea şi starea tehnică a drumurilor,
după consultarea primarilor.
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În conformitate cu prevederile art.4, alin.(1) lit. "d" pct.1 din Legea bugetului de stat pe
anul 2016 au fost alocate judeţului Mureş sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ teritoriale totalizând
46.317.000 lei. În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2) al legii 27% din suma
susmenţionată şi din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale revine bugetului Judeţului Mureş, 20% din diferenţă urmând a fi repartizată pe
unităţi administrativ-teritoriale prin hotărâre a Consiliului Judeţean Mureş pentru achitarea
arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea
cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate
în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea şi completarea
unor acte normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr.171/2015,
cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2015
pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea
proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală.
Consiliul Judeţean Mureş a fost înştiinţat prin adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor
Publice Mureş nr.20973/28.12.2015 cu privire la sumele pentru echilibrarea bugetelor locale
care urmează a fi repartizate pe unităţi administrativ-teritoriale, acestea totalizând
22.092.000 lei, din care:
- 6.762.000 lei sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor
locale;
- 15.330.000 lei aferentă cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale.
Pentru fundamentarea repartizării sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale, respectiv
a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind
drumurile judeţene şi comunale, Consiliul Judeţean Mureş a solicitat unităţilor
administrativ-teritoriale din judeţ transmiterea unor date privind programele/proiectele de
dezvoltare locală, arieratele înregistrate la data de 30.11.2015 şi situaţia drumurilor
judeţene şi/sau comunale aflate în administrarea acestora.
Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

ŞEF SERVICIU
Marieta Oargă

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

HOTĂRÂREA NR.174
din 29 decembrie 2015
pentru validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş privind majorarea
bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2015,cu suma de 3.909.000 lei
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.25.490/29.12.2015 a Direcţiei Economice, precum şi avizul
comisiei de specialitate,
Având în vedere prevederile art.82 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. d) şi ale 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.1. Se validează Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş nr.408/28.12.2015
privind majorarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2015, cu suma de 3.909.000
lei.
Art.2. De executarea prezentei hotărâri răspund Spitalul Clinic Judeţean Mureş, Spitalul
Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni şi Direcţia Economică din cadrul Consiliului
Judeţean Mureş.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

Direcția Economică
Nr.25.490/29.XII.2015
Dosar VI D/1
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş
privind majorarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2015,
cu suma de 3.909.000 lei
În baza prevederilor Hotărârii de Guvern nr.995/2015 privind alocarea unor sume din fondul
de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, s-a
aprobat suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale destinate plăţii cheltuielilor curente şi de capital.
Potrivit anexei nr.2 la hotărârea sus amintită pentru judeţul Mureş au fost majorate sumele
defalcate din taxa pe valoarea adăugată cu un volum de 3.909.000 lei pentru echilibrarea
bugetelor locale în vederea plăţii sentinţelor judecătoreşti din care, pentru Spitalul Clinic
Judeţean Mureş suma de 3.199.000 lei, respectiv pentru Spitalul Municipal “Dr.Gheorghe
Marinescu” Tîrnăveni suma de 710.000 lei.
Conform art.82 din Legea nr.273/2006, legea finanţelor publice locale cu modificările şi
completările ulterioare, prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, bugetul
Consiliului Judeţean Mureş a fost majorat cu suma respectivă, urmând ca la prima şedinţă
această dispoziţie să fie validată de către autoritatea deliberativă.
Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean
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