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HOTĂRÂREA NR.71
din 26 mai 2016
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.10.082/2016 prezentată de Direcţia Economică, precum şi
avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică cu
modificările şi completările ulterioare, a Legii nr.18/2016 pentru completarea art. 9 din
Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, precum şi a Hotărârii Consiliului
Local al Comunei Eremitu nr.21/2016 privind trecerea unor terenuri din domeniul privat al
comunei Eremitu în domeniul public al comunei Eremitu, iar apoi în domeniul public al
judeţului Mureş,
Ţinând cont de nota internă nr.9901/2016 a Direcţiei Tehnice din cadrul Consiliului Judeţean
Mureş
În temeiul prevederilor art.91, alin.(1) lit. c), şi art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.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 şi se completează după cum urmează:
a) La Secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziţii:
- poziţia nr.66 „DJ 142 Târnăveni-Bălăuşeri”, coloana nr.(7) „Situaţia juridică actuală” va
avea următorul cuprins: ”Proprietar judeţul Mureş, administrator Consiliul Judeţean Mureş,
cf.O.G. nr.43/1997, art.7 şi 22, întabulare drept de proprietate în C.F.nr.51306/Găneşti,
C.F.nr.51310/Găneşti, C.F.nr.51307/Găneşti, C.F.nr.54695/Târnăveni, C.F.nr.54698/
Târnăveni”;
- poziţia nr.105 „DJ 151 B Ungheni - Căpîlna de Sus-int.DJ 142 C”, coloana nr.(7) „Situaţia
juridică actuală” va avea următorul cuprins: ”Proprietar Judeţul Mureş, administrator
Consiliul Judeţean Mureş, cf.O.G. nr.43/1997, art.7 şi 22, întabulare drept de proprietate în
C.F.nr.53832/Ungheni, C.F.nr.53822/Ungheni, C.F.nr.51978/Mica, C.F.nr.51988/Mica,
C.F.nr.5133/Găneşti, C.F.nr.53820/Ungheni”;
b) La secţiunea I "Bunuri Imobile", după poziţia 800, se introduc cinci noi poziţii - 801, 802,
803, 804, 805 având conţinutul în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II. Imobilele de la art.I. lit. b), identificate în anexa la prezenta hotărâre, se transmit în
administrarea Muzeului Judeţean Mureş.
Art.III. Direcţia Amenajare Teritoriu şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Mureş
răspunde de întocmirea documentaţiei şi îndeplinirea procedurilor pentru înscrierea în C.F.
a dreptului de proprietate al judeţului Mureş asupra imobilelor menţionate la art.I. lit. b).
Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice, Direcţiei
Amenajare Teritoriu şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, precum şi Muzeului
Judeţean Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
Direcția Economică
Nr.10.082/23.05.2016
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
În prezent, în judeţul Mureş sunt cunoscute trei tabere în care au staţionat trupele militare
auxiliare şi anume la Brâncoveneşti, Călugăreni, Sărăţeni. În jurul acestor tabere militare
romane au fost întemeiate aşezări civile care au funcţionat ca importante centre religioase,
economice şi culturale ale regiunii.
Situl cu cel mai mare potenţial muzeologic şi turistic este compus din castrul, termele şi
aşezarea de la Călugăreni (comuna Eremitu).
Având în vedere cele de mai sus, prin adresa nr.1418/2015 Muzeul Judeţean Mureş, solicită
autorităţii publice judeţene întreprinderea tuturor demersurilor necesare în vederea trecerii
terenurilor proprietate a comunei Eremitu, situate în extravilanul localităţii Călugăreni,
înscrise în CF nr.50815/Eremitu, CF nr.50816/Eremitu CF nr.50852/Eremitu, şi CF
nr.50853/Eremitu, în domeniul public al judeţului Mureş, în vederea transmiterii lor în
administrarea Muzeului Judeţean Mureş, cu destinaţia de parc arheologic, sens în care a
fost adoptată hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.84/2015 privind solicitarea adresată
Consiliului Local al Comunei Eremitu pentru trecerea unor terenuri proprietate a comunei,
în domeniul public al judeţului Mureş.
Prin Hotărârea nr.21/2016 consiliul Local al Comunei Eremitu a aprobat transmiterea
terenurilor situate în extravilanul localităţii Călugăreni, înscrise în CF.nr.50815/Eremitu cu
suprafaţa de 1815 mp., în CF.nr.50816/Eremitu cu suprafaţa de 285 mp., în
CF.nr.50852/Eremitu cu suprafaţă de 3150 mp., în CF.nr.50853/Eremitu cu suprafaţa de
1180 mp., şi în C.F. nr. 50856/Eremitu cu suprafaţă de 2000 mp.,în domeniul public al
judeţului Mureş, în vederea transmiterii lor în administrarea Muzeului Judeţean Mureş, cu
destinaţia de parc arheologic.
Predarea – preluarea terenurilor menţionate, se face pe bază de proces - verbal încheiat
între părţile interesate.
Direcţia Amenajare Teritoriu şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Mureş va face
demersurile ce se impun pentru întocmirea documentaţiei de intabulare a terenurilor
menţionate, în domeniul public al judeţului Mureş şi în administrarea Muzeului Judeţean
Mureş.
Totodată, menţionăm că, drumurile judeţene DJ 142 Târnăveni-Bălăuşeri şi DJ 151B Ungheni
- Căpîlna de Sus - int.DJ 142C aparţin domeniului public judeţean, fiind cuprinse în
Inventarul actualizat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.34/2008 pentru
modificarea anexei la HCJ Mureş nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public
al judeţului Mureş, cu modificări şi completări ulterioare, la poziţiile nr.66 şi nr.105.
Pentru depunerea cererii de finanţare şi accesarea fondurilor europene pentru reabilitarea
şi modernizarea drumurilor mai sus menţionate, era necesară realizarea documentaţiei
cadastrale şi înscrierea în Cartea Funciară a drumurilor judeţene DJ 142 Târnăveni-Bălăuşeri
142 km 0+000-12+700 şi DJ 151B Ungheni-Căpîlna de Sus-int.DJ 142C 0+000-13+000, sens în
care a fost încheiat Contractul de servicii având acest obiect nr.21/29.04.2015 cu SC Stereo
Cad SRL.
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Urmare a întocmirii şi depunerii documentaţiilor topo-cadastrate de către prestator, la
Oficiul de Cadastru şi Publicitatea Imobiliară Mureş, au fost obţinute următoarele Cărţi
Funciare pentru „DJ 142 Târnăveni-Bălăuşeri”, C.F.nr.51306/Găneşti, C.F.nr.51310/
Găneşti, C.F.nr.51307/Găneşti, C.F.nr.54695/Târnăveni, C.F.nr.54698/Târnăveni”, iar
pentru „DJ 151 B Ungheni - Căpîlna de Sus - int.DJ 142 C” , C.F.nr.53832/Ungheni,
C.F.nr.53822/Ungheni, C.F. nr.51978/Mica, C.F.nr.51988/Mica, C.F.nr.5133/Găneşti, C.F.
nr.53820/Ungheni”.
Documentaţia aferentă contractului de prestări servicii mai sus menţionat, a fost
recepţionată de către comisia numită în acest sens, iar prin nota internă nr.9901/2016
,Direcţia Tehnică a transmis procesul verbal de recepţie a documentaţiei topo-cadastrale
pentru cele două drumuri, cu solicitarea de a modifica hotărârea inventarului domeniului
public al judeţului Mureş.
Ţinând cont de cele de mai sus, propunem 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, prin modificarea poziţiilor nr.66
şi nr.105 din inventar, pe coloana 7 „Situaţia juridică actuală” cu extrasele de carte
funciară aferente tronsoanelor de drum întabulate şi completarea hotărârii prin
introducerea a cinci noi poziţii, respectiv poziţiile nr.801, 802, 803, 804, 805, reprezentând
terenuri în localitatea Călugăreni, aferente parcului arheologic.
Faţă de cele prezentate, supunem spre dezbatere şi aprobare, proiectul de hotărâre
alăturat.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

HOTĂRÂREA NR.73
din 26 mai 2016
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Mureș
pe anul 2016
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.10.029/19.05.2016 la proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Mureș pe anul 2016, precum şi
avizul comisiilor de specialitate,
În conformitate cu art.15 alin.(2) și 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.7/2016 privind aprobarea bugetului județului
Mureș pe anul 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează
după cum urmează:
1. Art.6 se modifică și va avea următorul conținut:
”Art.6. Se aprobă bugetul propriu al Consiliului Județean Mureș și al instituțiilor finanțate
integral sau parțial din bugetul Consiliului Județean Mureș, cu detalierea cheltuielilor pe
articole și alineate, conform anexelor nr.2, de la nr.2/1 până la nr.2/166.”
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2. Anexele nr.1/b, 1/1/b, 1/2/a, 2/18, 3/b, 4/1/a, 5, 5/2, 7/b, 8/a, 9/c și 10 se modifică
și se înlocuiesc cu anexele nr. 1/c, 1/1/c, 1/2/b, 2/18/a, 3/c, 4/1/b, 5/a, 5/2/a, 7/c, 8/b,
9/d și 10/a.
3. După anexa 2/161 se introduc șase anexe noi, nr.2/162, 2/163, 2/164, 2/165, 2/166 și
2/167.
Art.II. Anexele nr.1/c, 1/1/c, 1/2/b, 2/18/a, 2/162, 2/163, 2/164, 2/165, 2/166, 2/167,
3/c, 4/1/b, 5/a, 5/2/a, 7/c, 8/b, 9/d și 10/a 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.10029/19.05.2016
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului
Mureş pe anul 2016
În conformitatea cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş poate
aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale
ordonatorilor de principali de credite.
Prin adresa nr.9702/16.05.2016, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Mureş ne comunică majorarea finanţării proiectului United Networks cu suma de 16.248 lei
prin realocare de fonduri prin facilitatea de finanţare PLUS de către Fondul Român de
Dezvoltare Socială şi prelungirea derulării proiectului până în 31.10.2016, solicitându-ne
majorarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş cu suma respectivă.
De asemenea prin adresa nr.9848/17.05.2016, Spitalul Clinic Judeţean Mureş solicită
modificarea listei de investiţii pe anul 2016.
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.3 SAM Reghin, prin adresa nr.9491/12.05.2016
solicită unele reaşezări în cadrul aceluiaşi volum bugetar în Programul de Reparaţii.
Potrivit notei interne nr.9538/13.05.2016, Direcţia Tehnică solicită unele reaşezări în cadrul
volumului bugetar aprobat în „Programul lucrărilor la drumurile Judeţene, ”acestea
constând în următoarele:
În urma emiterii în data de 21.04.2016 a Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.67 privind
aprobarea documentaţiilor tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai
investiţiei “Lărgire drum judeţean DJ 151C Zau de Cîmpie (DJ151) – Valea Largă - limită de
judeţ Cluj, km 0+100-1+030 şi km 6+500-judeţul Mureş” şi în vederea posibilităţii trecerii la
etapa următoare de realizare a acesteia prin achiziţia serviciilor de proiectare şi execuţie,
se propune ca la pct.5 din capitolul “E-Obiective de investiţii“ a anexei nr.9c, lucrarea să
fie nominalizată, cu suma de 7.377.000 lei”.
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În baza adresei nr.9283/10.05.2016, Direcţia de Dezvoltare Regională şi Implementare
Proiecte solicită cuprinderea în bugetul Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2016 a unei sume
necesare pentru două achiziţii:
Servicii de realizare a unui studiu geotehnic detaliat asupra defecţiunii de la km 32+810 a DJ
135 Măgherani-Sărăţeni şi Servicii de expertizare tehnică a defecţiunii de la km 32+810 a DJ
135 Măgherani –Sărăţeni.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.116/25.07.2013 a fost aprobată asocierea între
Judeţul Mureş şi Judeţul Sibiu în scopul realizării în comun a documentaţiei tehnicoeconomice necesare elaborării şi depunerii spre finanţare a proiectului „Reabilitare DJ 106
Agnita-Sighişoara”.
În acest sens prin adresa nr.8377/25.04.2016, Direcţia Regională şi Implementare Proiecte
solicită cuprinderea în Devizul general al acestui proiect la capitolul 3 Cheltuieli pentru
proiectare şi asistenţă tehnică a sumei de 1.760.000 lei şi totodată cuprinderea sumei
respective în bugetul Consiliului Judeţean Mureş.
Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.65/2016, privind
completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.23/2016 şi Hotărârea
Consiliului Judeţean Mureş nr.64/2016 s-a aprobat participarea Consiliului Judeţean Mureş la
organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public
judeţean, respectiv programul ”Operativitatea structurilor de intervenţie pentru protecţia
cetăţeanului, “propunem aprobarea detalierilor pentru aceste activităţi.
Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/c,1/1/c,1/2/b, 2/18/a, 2/162, 2/163, 2/164,
2/165, 2/166, 2/167, 3/c, 4/1/b, 5/a, 5/2/a, 7/c, 8/b, 9/d şi nr.10/a.
Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

HOTĂRÂREA NR.74
din 26 mai 2016
privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al județului
Mureș și a situațiilor financiare anuale, cu anexe, pe anul 2015

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.10.028/19.05.2016 la proiectul de hotărâre privind
aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean
Mureș și a situațiilor financiare cu anexe pe anul 2015, precum şi avizul comisiilor de
specialitate,
Ţinând seama de prevederile art.57 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.91, alin.(3), lit. ”a”, ale art.97, alin.(1) și ale art.104 alin. (4),
litera ”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Se aprobă contul de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului
Județean Mureș pe anul 2015, potrivit anexei nr.1.
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Art.2. Se aprobă contul de execuție al bugetului secțiunii de funcționare pe anul 2015,
potrivit anexei nr.2.
Art.3. Se aprobă contul de execuție al bugetului secțiunii de dezvoltare pe anul 2015,
potrivit anexei nr.3.
Art.4. Se aprobă anexele la situațiile financiare ale Consiliului Județean Mureș pe anul 2015,
de la nr.4 la nr.16.
Art.5.Anexele 1-16 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și se publică în Monitorul
Oficial al Județului Mureș.

PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
Direcția Economică
Nr.10028/19.05.2016
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și
cheltuieli al Consiliului Județean Mureș și a situațiilor financiare anuale, cu anexe,
pe anul 2015
În conformitate cu prevederile art.104 alin (4) litera ”b” din Legea administrației publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Președintele
întocmește și supune spre aprobare Consiliului Județean Mureș Contul de încheiere al
exercițiului bugetar pentru anul precedent. Această dispoziție se coroborează cu
prevederile art.57 alin.(4) din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și
completările ulterioare, care reglementează competența de aprobare a Situațiilor financiare
anuale, a Conturilor anuale de execuție a bugetului în următoarea structură:
La venituri:
Prevederi bugetare inițiale;
Prevederi bugetare definitive;
Încasări realizate
La cheltuieli:
Credite bugetare inițiale;
Credite bugetare definitive;
Plăți efectuate.
Contul de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Mureș la data
de 31 decembrie 2015, anexat la proiectul de hotărâre, este realizat pe următoarea
structură: bugetul local, bugetul instituțiilor finanțate parțial sau integral din venituri
proprii și bugetul fondurilor externe nerambursabile.
Bugetul propriu al județului Mureș pe anul 2015 a fost elaborat, aprobat și executat în
concordanță cu prevederile actelor normative mai sus menționate, ale Legii bugetului de
stat pe anul 2015 și ale celorlalte acte normative care privesc domeniul bugetar.
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Execuția veniturilor bugetului Consiliului Județean Mureș pe secțiuni se prezintă astfel:
Nr.

Denumirea

crt.
0

1

Prevederi

Prevederi

Încasări

% din total

inițiale

definitive

realizate

încasări

2

3

4

5

% col.4/3
6

Total venituri, din care:

302.976.000

298.243.000 283.769.317

100,00%

95,15%

Veniturile secţiunii de funcţionare

271.524.000

254.859.000 263.164.486

92,74%

103,26%

Veniturile secţiunii de dezvoltare

31.452.000

7,26%

47,49%

43.384.000

20.604.831

Ca și structură, veniturile secțiunii de funcționare reprezintă 92,74% din total încasări, iar
veniturile secțiunii de dezvoltare reprezintă 7,26%.
Veniturile secțiunii de funcționare au fost realizate în proporție de 103,26%, în timp ce
veniturile secțiunii de dezvoltare au fost realizate în proporție de 47,49%. Gradul scăzut de
realizare se datorează decalării rambursărilor de fonduri pentru proiectele cu finanțare
europeană față de perioadele estimate la întocmirea bugetului.
Pe parte de venituri, bugetul inițial a fost aprobat la un nivel de 302.976.000 lei, din care
271.524.000 lei venituri ale secțiunii de funcționare și 31.452.000 lei venituri ale secțiunii
de dezvoltare. Prevederile definitive au fost stabilite la 298.243.000 lei, din care
254.859.000 lei venituri ale secțiunii de funcționare și 43.384.000 lei venituri ale secțiunii
de dezvoltare. Execuția veniturilor bugetului propriu al județului pe surse de proveniență se
prezintă astfel:
Nr.

Denumirea

crt.
0

1

Prevederi

Prevederi

Încasări

%

iniţiale

definitive

realizate

col. 4/3

2

3

4

6

0'

Total venituri, din care:

302.976.000

298.243.000 283.769.317

95,15%

I

Venituri curente, din care:

212.601.000

202.248.000 198.740.533

98,27%

Venituri fiscale, din care:

157.893.000

199.566.000 196.008.942

98,22%

1a.

Cote defalcate din impozitul pe venit

54.770.000

58.770.000

59.033.793

100,45%

30.217.000

29.298.750

96,96%

108.379.000 105.219.298

97,08%

Sume alocate CJM pentru echilibrarea

1b

bugetelor locale

24.784.000

Sume defalcate din TVA

76.339.000

Taxe pentru utilizarea bunurilor,
autorizarea utilizării bunurilor sau pe
desfăşurarea de activităţi
Venituri nefiscale

1c

Venituri din capital

2.000.000

2.200.000

2.457.101

111,69%

54.708.000

2.682.000

2.731.591

101,85%

0

0

1.104

II

Subvenţii

71.250.000

76.870.000

70.533.823

91,76%

III

Sume primite de la UE

19.125.000

19.125.000

14.493.857

75,78%

Nivelul încasărilor raportate la prevederile bugetare reprezintă 95.15%, față de 97.10% la
sfârșitul anului 2014 și față de 87.30% cât reprezenta la sfârșitul anului 2013. Cotele și
sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, sumele defalcate din TVA și
subvențiile au fost și în anul 2015 componente majore ale structurii bugetului, reprezentând
93,06% din totalul încasărilor. Impozitele, taxele și alte venituri încasate direct reprezintă
1.83% din resursele bugetare, structura acestora fiind în continuare limitată pentru consiliile
județene. Veniturile proprii, incluzând și cota defalcată din impozitul pe venit au o pondere
de 32,96% din resursele bugetare.
Veniturile proprii realizate de instituțiile finanțate parțial din venituri proprii din subordinea
Consiliului Județean Mureș se prezintă astfel:
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Nr.

Prevederi

Prevederi

Încasări

%

%

iniţiale

definitive

realizate

col. 4/2

col. 4/3

2

3

4

5

6

1 Obiectivelor de Interes Judeţean

60.000

73.045

72.261

120,44%

98,93%

2 Direcția de Evidență a Persoanei

10.000

5.000

5.250

52,50%

105,00%

Denumirea

crt.
0

1
Serviciul Public de Pază al

3 Muzeul Judeţean

1.100.000

1.450.000

1.112.262

101,11%

76,71%

4 Teatrul "Ariel"

330.000

355.000

323.089

97,91%

91,01%

5 Ansamblul Artistic "Mureşul"

342.000

342.000

354.015

103,51%

103,51%

6 Filarmonica de Stat

372.000

372.000

353.149

94,93%

94,93%

7 Educaţie Artistică Mureş

210.000

243.000

235.054

111,93%

96,73%

8 Redacţia Revistei "Vatra"

32.000

34.000

33.944

106,08%

99,84%

9 Redacţia Revistei "Lato"

70.000

75.000

76.232

108,90%

101,64%

10 Ideciu de Jos

500.000

517.000

520.561

104,11%

100,69%

11 Camera Agricolă Judeţeană Mureş

120.000

136.000

130.464

108,72%

95,93%

Centrul de Cultură Tradiţională şi

Căminul pentru Persoane Vârstnice

În anul 2015 instituțiile finanțate parțial din venituri proprii au înregistrat un nivel de
autofinanțare de 13,72% în medie, cu 0,66% mai mic față de același moment al anului 2014,
când veniturile proprii au acoperit 14.38% din totalul cheltuielilor de funcționare.
Total cheltuieli

Nr.
Denumirea
crt.
0

secţiunea de

Venituri proprii

funcţionare

realizate

2

3

1

% 3/2
4

Serviciul Public de Pază al Obiectivelor
1 de Interes Judeţean

952.612

72.261

7,59%

2 Direcția de Evidență a Persoanei

2.779.039

5.250

0,19%

2 Muzeul Judeţean

5.777.914

1.112.262

19,25%

3 Teatrul "Ariel"

2.044.545

323.089

15,80%

4 Ansamblul Artistic "Mureşul"

2.648.512

354.015

13,37%

5 Filarmonica de Stat

5.380.750

353.149

6,56%

6 Educaţie Artistică Mureş

967.133

235.054

24,30%

7 Redacţia Revistei "Vatra"

291.537

33.944

11,64%

8 Redacţia Revistei "Lato"

321.888

76.232

23,68%

1.441.263

520.561

36,12%

832.878

130.464

15,66%

23.438.071

3.216.281

13,72%

Centrul de Cultură Tradiţională şi

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

Execuția cheltuielilor bugetului Consiliului Județean Mureș pe secțiuni se prezintă astfel:

Nr.
crt.
0

Denumirea
1

Credite bugetare

Credite bugetare

Plăţi

%

iniţiale

definitive

efectuate

col.4/col.3

2

3

4

6

Total cheltuieli, din care:

368.114.000

352.525.000

273.523.902

77,59%

Secţiunea de funcţionare

271.524.000

254.859.000

232.259.348

91,13%

Secţiunea de dezvoltare

96.590.000

97.666.000

41.264.554

42,25%
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Realizarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în proporție de 42,25% față de creditele
bugetare definitive se datorează decalării rambursărilor de fonduri pentru proiectele cu
finanțare europeană față de perioadele estimate la întocmirea bugetului.
Creditele bugetare aprobate au fost utilizate pentru finanțarea activităților, acțiunilor și
programelor aflate în competența Consiliului Județean Mureș, gestionate direct sau prin
instituțiile subordonate și anume: asigurări și asistență socială (Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș) și învățământ special, acțiuni privind
învățământul preșcolar și primar (produse lactate și de panificație), acțiunile culturale (prin
instituțiile de cultură subordonate), culte religioase și structuri asociative, întreținerea
drumurilor și podurilor județene, finanțarea cheltuielilor de funcționare a R.A. Aeroport
TRANSILVANIA Tîrgu-Mureș, Centrului Militar Județean, finanțarea obiectivelor de investiții,
precum și finanțarea activităților autorității publice județene.
Sinteza cheltuielilor pe activități și ponderea în total cheltuieli, potrivit clasificației
bugetare, se prezintă astfel:

Denumirea

Nr.
crt.
0

1
Total cheltuieli, din care:

Credite bugetare Credite bugetare
iniţiale

definitive

2

3

Plăţi efectuate

% din total
cheltuieli

4

5

368.114.000

352.525.000

273.523.902

100,00%

1 Autorităţi publice

16.035.000

17.822.000

12.226.295

4,47%

2 Alte servicii publice generale

16.548.000

5.109.000

4.817.092

1,76%

2.621.000

2.621.000

2.010.995

0,74%

445.000

467.000

422.502

0,15%

5 Învăţământ

25.784.000

27.245.000

23.551.062

8,61%

6 Sănătate

28.662.000

29.872.000

25.078.149

9,17%

3 Dobânzi aferente datoriei publice externe
4 Apărare

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

28.754.000

30.449.000

27.461.974

10,04%

119.593.000

127.338.000

122.762.266

44,88%

440.000

440.000

0

0,00%

6.543.000

6.543.000

3.024.623

1,11%

728.000

764.000

764.000

0,28%

117.781.000

99.675.000

48.138.870

17,60%

4.180.000

4.180.000

3.266.074

1,19%

Cheltuielile finanțate din bugetul Consiliului Județean Mureș pe unități se prezintă astfel:
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Nr.

Denumirea

crt.
0

1
1 Consiliul Judeţean

Credite

Credite

bugetare

bugetare

inițiale

definitive

2
16.035.000

3
17.822.000

Plăţi efectuate
4

%

%

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

6

12.226.295

76,25%

68,60%

850.363

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a
2 Persoanei
3 Serviciul Judeţean Salvamont

963.000

891.000

88,30%

95,44%

1.075.000

1.150.000

1.116.729 103,88%

97,11%

2.465.000

2.850.000

2.850.000 115,62%

100,00%

445.000

467.000

2.436.000

Serviciul Public de Pază al
4 Obiectivelor de Interes Judeţean
5 Centrul Militar Judeţean

422.502

94,94%

90,47%

2.901.000

2.841.522 116,65%

97,95%

3.926.000

4.295.000

4.178.301 106,43%

97,28%

2.378.000

2.485.000

2.432.246 102,28%

97,88%

2.855.000

3.055.000

3.039.730 106,47%

99,50%

14.189.000

14.189.000

77,73%

77,73%

4.640.000

7.839.000

7.314.424 157,64%

93,31%

12 Marinescu" Tîrnăveni

960.000

1.830.000

1.651.497 172,03%

90,25%

13 Biblioteca Judeţeană

2.254.000

2.520.000

2.194.322

97,35%

87,08%

14 Muzeul Judeţean

5.740.000

6.125.000

6.024.600 104,96%

98,36%

15 Teatrul "Ariel"

1.640.000

1.829.000

1.755.090 107,02%

95,96%

16 Ansamblul Artistic "Mureşul"

2.209.000

2.384.000

2.352.365 106,49%

98,67%

17 Filarmonica de Stat

5.279.000

5.481.000

5.403.280 102,35%

98,58%

18 Educatie Artistica Mures

755.000

796.000

768.187 101,75%

96,51%

19 Redacţia Revistei "Vatra"

244.000

269.000

257.592 105,57%

95,76%

20 Redacţia Revistei "Lato"

236.000

248.000

245.656 104,09%

99,05%

117.525.000

125.316.000

120.985.304 102,94%

96,54%

89.496.000

95.395.000

93.640.475 104,63%

98,16%

28.029.000

29.921.000

27.344.829

97,56%

91,39%

1.668.000

1.622.000

1.376.962

82,55%

84,89%

764.000 104,95%

100,00%

Centrul Şcolar pentru Educaţie
6 Incluzivă nr.1 Târgu Mureş
Centrul Şcolar pentru Educaţie
7 Incluzivă nr.2 Târgu Mureş
Centrul Şcolar pentru Educaţie
8 Incluzivă nr.3, SAM Reghin
Centrul Județean de Resurse și
9 Asistență Educațională Mureș
Învăţământ primar (fructe în școli,
10 lapte şi corn)
11 Spitalul Clinic Judeţean Mureş

11.029.507

Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe

Centrul de Cultura Traditionala si

Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Mureş,
21 din care:
Asistenţa socială în caz de
invaliditate
Asistenţa socială pentru familie şi
copii
Căminul pentru Persoane Vârstnice
22 Ideciu de Jos
23 Camera Agricolă Judeţeană Mureş
24 Drumuri şi Poduri
25 Aviaţia civilă

728.000

764.000

103.504.000

84.894.000

37.723.483

36,45%

44,44%

10.843.000

11.309.000

7.071.429

65,22%

62,53%

Economiile de la capitolul cheltuieli s-au înregistrat datorită aplicării cu consecvență a
principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate.
Conturile de venituri și cheltuieli ale bugetului județean s-au închis prin cont de excedent,
în sumă de 10.245.415 lei, care alături de excedentele cumulate ale anilor precedenți a
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constituit sursa de acoperire a deficitului secțiunii de dezvoltare pentru bugetul anului
2016.
Administrarea și utilizarea resurselor s-a făcut cu respectarea Legii nr.273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.82/1991, legea
contabilității, cu modificările și completările ulterioare, utilizând indicatorii din sistemul
finanțelor publice, respectând procedurile și principiile contabile specifice.
Situațiile financiare anuale întocmite la 31 decembrie 2015 au fost elaborate în concordanță
cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.82/18 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la
31 decembrie 2015.
Execuția bugetară a anului 2015 propusă spre aprobare, reflectată în contul de execuție și
celelalte situații financiare, anexe la proiectul de hotărâre prezintă poziția și performanța
financiară a Consiliului Județean, precum și informații referitoare la activitatea desfășurată
în condițiile de echilibru bugetar și în interiorul coordonatelor financiare aprobate prin
bugetul propriu.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

HOTĂRÂREA NR.75
din 26 mai 2016
privind aprobarea bilanţului la S.C „Parc Industrial Mureş” S.A., pentru anul 2015
Consiliul Judeţean Mureş, acţionar majoritar la S.C „ Parc Industrial Mureş” S.A,
Văzând Expunerea de motive nr.10.167/20.05.2016 a Direcţiei Economice, precum şi avizul
comisiilor de specialitate,
Având în vedere adresa nr.139/18.05.2016 a S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A., înregistrată la
Consiliul Judeţean Mureş sub nr.9928/18.05.2016, privind depunerea bilanţului societăţii pe
anul 2015, Raportul Consiliului de Administraţie şi Raportul auditorilor independenţi,
Luând în considerare prevederile art.10 lit.b) din Statutul S.C. „ Parc Industrial Mureş” S.A.,
precum şi prevederile articolului 3.1 litera a) din Contractul de reprezentare
nr.2D/27.04.2016, încheiat între Consiliul Judeţean Mureş şi d-na Monica Dohotariu, în
calitate de reprezentant în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Parc Industrial Mureş”
S.A.,
Cu respectarea prevederilor Ordinelor Ministrului Finanţelor Publice nr.1802/2014 pentru
aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi
situaţiile financiare anuale consolidate şi nr.123/28.01.2016 privind principalele aspecte
legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile
anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice,
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 Bilanţul S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A., împreună cu anexele acestuia
(contul de profit şi pierdere, date informative, situaţia activelor imobilizate), la 31
decembrie 2015, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă repartizarea profitului anului 2015 pentru constituirea rezervelor legale şi
acoperirea pierderilor din anii precedenţi.
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Art.3. Se mandatează reprezentantul Consiliului Judeţean Mureş în Adunarea Generală a
Acţionarilor la S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A., să voteze aprobarea bilanţului şi anexelor
acestuia, precum şi repartizarea profitului, în Adunarea Generală a Acţionarilor, în sensul
celor prevăzute la art.1 şi 2.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Mureş, S.C.
„Parc Industrial Mureş”S.A. şi reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Adunarea
Generală a Acţionarilor la S.C. „Parc Industrial Mureş”S.A., care răspunde de aducerea sa la
îndeplinire.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
Direcția Economică
Nr.10.167/20.05.2016
Dosar VI/D/2
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bilanţului la S.C „Parc Industrial Mureş” S.A,
pentru anul 2015
Atribuţiile Consiliului Judeţean Mureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C „Parc
Industrial Mureş” S.A unde are calitatea de acţionar majoritar, sunt îndeplinite prin
reprezentant, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.43/31.03.2016 şi a
contractului de reprezentare nr.2D/2016 încheiat între autoritatea publică judeţeană şi
reprezentantul desemnat, d-na Monica Dohotariu.
Aşa cum se prevede la art.3.1 din Contractul de reprezentare, „atribuţiile Consiliului
Judeţean Mureş în cadrul Adunării Generale, ordinare sau extraordinare, după caz, vor fi
exercitate de plenul acesteia, care va hotărî şi va mandata reprezentantul cu privire la
modul de exercitare a votului asupra problemelor legate de:
a) discutarea, aprobarea sau modificarea bilanţului contabil, după ascultarea raportului
administratorilor, cenzorilor, auditorului financiar şi fixarea dividendului”
Astfel, aprobarea bilanţului şi fixarea dividendului ca primă atribuţie nominalizată în Cap 3
„Obligaţiile reprezentantului” se realizează de către reprezentant doar pe baza mandatului
acordat de Consiliu Judeţean Mureş, prin hotărâre.
În acest sens, S.C „Parc Industrial Mureş” S.A a depus la Consiliul Judeţean Mureş cu adresa
nr.139/18.05.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub nr.9928/18.05.2016, bilanţul
societăţii la 31 decembrie 2015, împreună cu anexe şi anume: Contul de profit şi pierdere,
Date informative, Situaţia activelor imobilizate.
Situaţiile financiare anuale sunt însoţite de Raportul Consiliului de Administraţie şi de
raportul auditorilor independenţi, toate ataşate prezentului proiect de hotărâre.
În Raportul de audit, Societatea de expertiză Contabilă, Consultanţă Fiscală şi Audit
Financiar-Consulta Carpatica SRL, în urma auditării efectuate îşi exprimă „opinia fără
rezerve”, menţionându-se la pct.6 din raport: ”În opinia noastră, situaţiile financiare a SC
Parc Industrial Mureş S.A la 31 decembrie 2015 au fost întocmite de o manieră adecvată,
sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Finanţelor Publice
nr.1802/2014 cu modificările şi completările ulterioare”.
Cu privire la Raportul administratorilor, opinia auditorilor este „... în cursul auditului
situaţiilor financiare individuale pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31
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decembrie 2015 cu privire la Societate şi la mediul acesteia, nu am identificat informaţii
incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ”.
Conform Bilanţului şi Contului de profit şi pierdere, comparativ cu anul anterior 2014
Societatea a înregistrat în anul 2015, următoarele rezultate:
Venituri totale: 1605925 lei în 2015 faţă de 1312533 lei în 2014, cu 22, 3% mai mult faţă de
anul anterior.
Venituri din exploatare: 1523436 lei, în creştere cu 25,1% faţă de anul 2014, creştere
datorată în special veniturilor semnificative înregistrate la poziţia „alte venituri din
exploatare” - 276489 lei, creştere de peste 4 ori faţă de anul de referinţă.
Venituri financiare: 82489lei, sensibil mai mici faţă de anul precedent, cu 13%.
În ceea ce priveşte costurile societăţii,se remarcă aspectul pozitiv al scăderii acestora pe
ansamblu,de la 1497517 lei în 2014 la 1418203 lei în 2015, respectiv cu 5,3%.
În structură, cheltuielile de exploatare au scăzut la toate elementele de cheltuieli, ca
urmare a aplicării unor măsuri de austeritate impuse de pierderile înregistrate în anii
anteriori - nivel realizat: 1409976 lei (-5,51% faţă de 2014.)
Rezultatul financiar al exerciţiului este profit, în sumă de 187722 lei, propus a fi repartizat
pentru constituirea rezervelor legale şi acoperirea pierderilor din anii precedenţi.
Având în vedere argumentele prezentate mai sus, se supune dezbaterii şi aprobării proiectul
de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

HOTĂRÂREA NR.81
din 26 mai 2016
privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în
judeţul Mureş pe anul 2015 şi stabilirea măsurilor de optimizarea acesteia
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.5.429/24.05.2016 a Direcţiei Amenajare Teritoriu şi
Urbanism privind Raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în
judeţul Mureş pe anul 2015 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia, precum şi
avizul comisiei de specialitate,
Având în vedere prevederile art.15, lit.c) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor şi cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică,
În temeiul dispoziţiilor articolului 97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Se aprobă Raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în
judeţul Mureş pe anul 2015 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia, prevăzut în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al Judeţului Mureş, va putea fi
accesată pe site-ul www.cjmures.ro şi se va comunica, în format electronic, autorităţilor
administraţiei publice locale din judeţ.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
Direcția Amenajare Teritoriu și Urbanism
Nr.5429/24.03.2016
EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva
incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2015 şi stabilirea măsurilor de optimizare
a acesteia
Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public naţional, cu caracter
permanent, la care sunt obligate să participe, conform legii, atât autorităţile administraţiei
publice locale cât şi toate persoanele fizice şi juridice de de pe raza judeţului Mureş.
Potrivit Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Consiliului Judeţean, ca
autoritate a administraţiei publice locale de interes judeţean îi revin următoarele obligaţii
principale:
a) aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor aferent judeţului sau municipiului
Bucureşti, după caz, şi stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia;
b) instituie reguli şi dispoziţii de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi
privat al unităţii administrativ-teritoriale;
c) analizează anual capacitatea de apărare împotriva incendiilor şi hotărăşte măsuri de
optimizare a acesteia;
d) asigură, pe baza programelor de dezvoltare, cuprinderea în planurile de amenajare a
teritoriului a sistemelor de alimentare cu apă, precum şi a căilor de acces pentru
intervenţie în caz de incendiu;
e) prevede şi aprobă în bugetul propriu fondurile necesare pentru realizarea acţiunilor şi
măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
f) hotărăşte, în condiţiile legii, înfiinţarea unor centre de formare şi evaluare a personalului
din serviciile voluntare de urgenţă, cu acordul Inspectoratului General;
g) sprijină organizatoric, material şi financiar organizarea şi desfăşurarea concursurilor
serviciilor de urgenţă şi cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;
h) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege.
În cele ce urmează prezentăm pe scurt stadiul realizării acestor obligaţii:
În anul 2015, Consiliul Judeţean a alocat suma de 32.000 lei pentru: organizarea şi
premierea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă participante şi câştigătoare a fazei
judeţene a concursului profesional în domeniul apărării şi stingerii incendiilor, pentru
premierea elevilor participanţi la concursurile Prietenii Pompierilor şi cu Viaţa mea apăr
viaţa, pentru editarea nr.19 a revistei „Pompierii Mureşeni” cu prilejul „Zilei pompierului”
din luna septembrie 2015 precum şi pentru editarea de pliante sau alte informaţii tipărite
prin care să se aducă la cunoştinţa populaţiei factorii de risc generatori de situaţii de
urgenţă sau alte dezastre precum şi cunoaşterea modului de acţiune în cazul apariţiei
sau producerii unei situaţii de urgenţă.
Consiliul Judeţean sprijină consiliile locale şi primăriile din judeţ în vederea îndeplinirii
atribuţiilor ce le revin din actele normative ce reglementează activitatea în domeniu pentru
prevenirea şi stingerea incendiilor şi coordonează în colaborare cu Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „HOREA” al judeţului Mureş activitatea SVSU - urilor din judeţ.
În programul Centrului de perfecţionare pentru personalul din administraţia publică se
prefigurează includerea activităţii de formare şi evaluare a personalului din serviciile
voluntare pentru situaţii de urgenţă din judeţ.
Prin documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului se prevede asigurarea căilor de
acces pentru intervenţie în caz de incendiu.
Obiectivele şi priorităţile pentru anul 2015 ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
HOREA au urmărit: îmbunătăţirea calităţii acţiunilor de prevenire şi intervenţie în domeniul
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managementului situaţiilor de urgenţă în scopul asigurării protecţiei şi siguranţei cetăţenilor
judeţului, creşterea nivelului de pregătire a întregului personal pentru îndeplinirea în
condiţii optime a misiunilor inspectoratului, operaţionalizarea Centrului Judeţean de
Conducere şi Coordonare a Intervenţiei, crearea unei culturi de securitate în rândul
cetăţenilor prin diversificarea acţiunilor, formelor şi mijloacelor de informare şi educaţie
preventivă a populaţiei, continuarea şi îmbunătăţirea colaborării interinstituţionale între
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi autorităţile locale, judeţene precum şi
dezvoltarea relaţiilor internaţionale cu ţări cu tradiţie în managementul situaţiilor de
urgenţă şi înfiinţarea unor noi puncte de lucru pentru reducerea timpului de răspuns.
Măsurile de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe
anul 2016, urmăresc:
- reorganizarea sectoarelor de competenţă ale SVSU – urilor. Localităţile care au avut în
dotare autospeciale vor fi arondate sectoarelor de competenţă învecinate dotate cu
autospeciale, respectând Criteriile de performanţă pentru S.V.S.U;
- dotarea cu autospeciale în anul 2016 a localităţilor Miercurea Nirajului, Fărăgău, Beica de
Jos;
- înfiinţarea de noi puncte de lucru în oraşul Sovata;
- dotarea cu autospeciale de intervenţie a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă
având în vedere posibilitatea de achiziţionare de autospeciale din Marea Britanie, în baza
bunei colaborării cu pompierii englezi;
- atestarea cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor de la
localităţi;
- operaţionalizarea Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă dotate cu autospeciale
prin încadrarea corespunzătoare cu personal şi asigurarea permanenţei la sediu SVSU;
- implicarea consiliilor locale şi a primarilor din toate localităţile judeţului pentru
acordarea drepturilor ce se cuvin voluntarilor;
- stabilirea cuantumului indemnizaţiei care se acordă personalului serviciului pentru timpul
efectiv de lucru la intervenţii şi celelalte activităţi prevăzute în programul serviciului, în
conformitate cu HGR 1579/2005.
Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre
privind Raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul
Mureş pe anul 2015 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia precum şi a anexelor
1,2,3,4.
VICEPREŞEDINTE
Szabó Árpád

ARHITECT ŞEF
arh. Şipoş Răzvan

HOTĂRÂREA NR.82
din 26 mai 2016
privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Mureş
pentru perioada 2016-2019
Consiliul Judeţean Mureş,
Având în vedere adresa Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Mureş nr.395MS din 5
mai 2016, cu privire la aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Mureş pentru
perioada 2016-2019, precum şi avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile art.47, lit."f" din Legea nr.477/2003 privind pregătirea
economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată şi ale art.4 din
Instrucţiunile privind întocmirea şi actualizarea monografiei economico-militare a judeţului,
respectiv a municipiului Bucureşti, aprobate prin Hotărârea Guvernului României
nr.1174/2011,
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În baza prevederilor art.97 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1 Se aprobă monografia economico-militară a judeţului Mureş pentru perioada 2016 2019, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. (1) Hotărârea se comunică, împreună cu un exemplar din anexă, prin Structura de
Securitate a Consiliului Judeţean Mureş, la Centrul Militar Judeţean Mureş şi Structura
Teritorială pentru Probleme Speciale Mureş.
(2) Comunicarea către alte instituţii interesate, integral sau parţial, se face numai cu
aprobarea Preşedintelui Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

CONSILIUL JUDEȚEAN MURES
Serviciul Resurse Umane
Nr.9029/2016
EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Mureş
pentru perioada 2016-2019
Conform prevederilor art.47 litera „f” din Legea 477/2003 privind pregătirea economiei
naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată, precum şi cele ale art.2, din
Hotărârea Guvernului nr.1174/2011, pentru aprobarea Instrucţiunilor privind întocmirea şi
actualizarea monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti,
consiliile judeţene cu sprijinul structurilor teritoriale pentru probleme speciale, întocmesc,
actualizează şi pun la dispoziţia centrelor militare judeţene monografa economico-militară a
judeţului. Această monografie se elaborează pe o perioadă de 4 ani şi se actualizează anual
în primul semestru.
În conformitate cu dispoziţiile legale mai sus amintite, prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Mureş nr.141/29.11.2012 a fost aprobată monografia economico-militară a Judeţului Mureş,
pentru perioada 2012 – 2015. Aceasta a fot actualizată anual, ultima actualizare fiind cea
aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.73/18.06.2015.
Cu adresa nr.335MS/05-05-2016, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme
Speciale - Compartimentul Judeţean pentru Probleme Speciale Mureş a înaintat spre
aprobare „Monografia economico-militară a judeţului Mureş pentru perioada 2016-2019”.
Fiind un document clasificat ca „secret de serviciu”, personalul implicat în realizarea şi
avizarea monografiei trebuie să fie autorizat pentru acces la informaţii clasificate, potrivit
dispoziţiilor Legii nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate cu modificările şi
completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului 585/2002 pentru aprobarea Standardelor
naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România cu modificările ulterioare,
precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de
serviciu.
Având în vedere cele de mai sus, se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind
aprobarea Monografia economico-militare a judeţului Mureş pentru perioada 2016-2019.
PREŞEDINTE
Ciprian Dobre
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