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HOTĂRÂREA NR.92
din 28 iulie 2016
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.89 din 24 iunie 2016 privind
constituirea comisiilor de specialitate
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.14.352/28.07.2016 a Direcției Juridice și Administrație
Publică,
Având în vedere solicitarea Grupului de consilieri ai U.D.M.R. din cadrul Consiliului Județean
Mureș,
Ținând seama de prevederile art.15 şi 17 din Regulamentul-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin O.G. nr.35/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art.54 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Articol unic. (1) Se modifică Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.89 din 24 iunie 2016
privind constituirea comisiilor de specialitate, în sensul că dl. Szabó Árpád se numeşte în
Comisia pentru mediu și agricultură, iar domnul Szigyárto Zsombor-István se numește în
Comisia de amenajare teritoriu și urbanism.
(2) Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor nominalizate la alin.(1), care răspund de
aducerea sa la îndeplinire.
PREȘEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Serviciul Administrație publică și Cancelarie
Nr.14.352/28.07.2016
Dosar VI D/1
EXPUNERE DE MOTIVE
privind modificarea componenţei nominale a unor comisii de specialitate pe domenii de
activitate
În conformitate cu prevederile art.15 şi 17 din Regulamentul-cadru de organizare şi
funcţionare al consiliilor locale, aprobat prin O.G. nr.35/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.89/24.06.2016 s-au
constituit 6 comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.
Potrivit prevederilor art.40 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului
Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.87/2012, cu
modificările şi completările ulterioare, nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de
fiecare grup de consilieri.
Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş cu nr.14.921/27.07.2016, în numele
grupului de consilieri UDMR din cadrul Consiliului Județean Mureș s-a formulat solicitarea de
modificare a componenței unor comisii, motivat pe de-o parte de pregătirea profesională şi
domeniul în care consilierii îşi desfăşoară activitatea, iar pe de altă parte de opțiunea
personală a doi consilieri județeni.
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În sensul celor mai sus arătate, propunerea înaintată vizează următoarele modificări:
- dl. Szabó Árpád să fie desemnat membru în Comisia pentru mediu și agricultură;
- dl. Szigyárto Zsombor István să fie desemnat membru în Comisia de amenajare teritoriu și
urbanism.
Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobarea proiectului de hotărâre anexat.
PREŞEDINTE
DIRECTOR EXECUTIV
Péter Ferenc
Genica Nemeș
_______________________________________________________________________________
HOTĂRÂREA NR.95
din 28 iulie 2016
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Mureș
pe anul 2016
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.14.352/28.07.2016 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,
Urmare prevederilor Hotărârii de Guvern nr.423/2016 privind repartizarea pe județe a
sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/ elevilor/tinerilor cu
cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, pentru anul 2016, urmând
ca aceste sume să fie repartizate pe localități prin hotărâre de consiliu județean,
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.2/171.”
2.
Anexele nr. 1/c, 1/1/c, 1/2/b, 2/1, 2/20/a, 2/23, 2/30, 2/32/a, 2/33, 2/34,
2/36/a, 2/39, 2/40, 2/43, 2/45, 2/46, 2/56, 2/57, 2/59, 2/61, 2/62, 2/63, 2/64, 2/65,
2/66, 2/67, 2/68, 2/69, 2/70, 2/71, 2/72, 2/73, 2/74, 2/75, 2/76, 2/77, 2/78, 2/79, 2/87,
2/94/b, 3/c, 3/1, 3/2, 3/4, 3/5, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/12/a, 3/13, 4/1/b, 4/2/a, 7/c, 8/b
și 9/d se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1/d, 1/1/d, 1/2/c, 2/1/a, 2/20/b, 2/23/a,
2/30/a, 2/32/b, 2/33/a, 2/34/a, 2/36/b, 2/39/a, 2/40/a, 2/43/a, 2/45/a, 2/46/a, 2/56/a,
2/57/a, 2/59/a, 2/61/a, 2/62/a, 2/63/a, 2/64/a, 2/65/a, 2/66/a, 2/67/a, 2/68/a, 2/69/a,
2/70/a, 2/71/a, 2/72/a, 2/73/a, 2/74/a, 2/75/a, 2/76/a, 2/77/a, 2/78/a, 2/79/a, 2/87/a,
2/94/c, 3/d, 3/1/a, 3/2/a, 3/4/a, 3/5/a, 3/7/a, 3/8/a, 3/9/a, 3/10/a, 3/12/b, 3/13/a,
4/1/c, 4/2/b, 7/d, 8/c și 9/e.
3.
După anexa 2/167 se introduc patru anexe noi, nr.2/168, 2/169, 2/170 și nr.2/171.
Art.II. Anexele nr.1/d, 1/1/d, 1/2/c, 2/1/a, 2/20/b, 2/23/a, 2/30/a, 2/32/b, 2/33/a,
2/34/a, 2/36/b, 2/39/a, 2/40/a, 2/43/a, 2/45/a, 2/46/a, 2/56/a, 2/57/a, 2/59/a, 2/61/a,
2/62/a, 2/63/a, 2/64/a, 2/65/a, 2/66/a, 2/67/a, 2/68/a, 2/69/a, 2/70/a, 2/71/a, 2/72/a,
2/73/a, 2/74/a, 2/75/a, 2/76/a, 2/77/a, 2/78/a, 2/79/a, 2/87/a, 2/94/c, 2/168, 2/169,
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2/170, 2/171, 3/d, 3/1/a, 3/2/a, 3/4/a, 3/5/a, 3/7/a, 3/8/a, 3/9/a, 3/10/a, 3/12/b,
3/13/a, 4/1/c, 4/2/b, 7/d, 8/c și 9/e 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
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Serviciul Buget
Nr.14.352/28.07.2016
Dosar VI D/1
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli a judeţului
Mureş pe anul 2016
În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş poate aproba
rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor
principali de credite.
În urma analizei execuției bugetare pe primul semestru al anului 2016, se propune
majorarea bugetului județului Mureș cu suma de 340.000 lei la cote defalcate din impozitul
pe venit.
De asemenea, în baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.88/2013 privind
adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu
organismele internaționale, precum și a implementării sistemului național de raportare
FOREXEBUG, obligativitatea entității publice este ca bugetul să fie echilibrat pe ambele
secțiuni. Propunem cuprinderea sumei de 108.321.000 lei din excedentul bugetului local
pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.
Prin adresa nr.22959/24.06.2016, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş ne
comunică majorarea la nivel de judeţ a sumelor defalcate din TVA cu suma de 913.000 lei
potrivit anexei nr.1 a Hotărârii de Guvern nr.423/2016 privind repartizarea pe judeţe a
sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu
cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, pentru anul 2016, urmând
ca aceste sume să fie repartizate pe localităţi prin Hotărâre de Consiliu Judeţean.
Propunem majorarea bugetului Judeţului Mureş cu suma respectivă.
În baza solicitărilor fundamentate primite de la instituţiile subordonate, se propun
majorarea veniturilor proprii la următoarele instituţii:
- Muzeul Judeţean 71.000 lei;
- Ansamblul Artistic Mureşul 34.000 lei;
- Spitalul Municipal „Dr.Gheorghe Marinescu” Târnăveni 15.000 lei din Donaţii şi
sponsorizări;
În urma analizei execuţiei pe primele şase luni ale acestui an se propun unele reaşezări în
cadrul aceluiaşi volum bugetar la următoarele instituţii :
- Autorităţi executive;
- Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş;
- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.3 SAM Reghin;
- Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Mureş;
- Biblioteca Judeţeană Mureş;
- Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş;
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş;
4/15

- Căminul pentru Persoane Vârsnice Ideciu de Jos;
- Spitalul Clinic Judeţean Mureş;
- Camera Agricolă Mureş;
De asemenea, în urma solicitărilor fundamentate primite de la instituţiile subordonate, se
propun unele alocări, respectiv reaşezări care se regăsesc şi în Programul de reparaţii şi
Programul de investiţii pe anul 2016, după cum urmează:
- Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Judeţean 150.000 lei pentru finanțarea
cheltuielilor curente;
- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1 Tg-Mureş 10.000 lei pentru reparaţii curente
la microbuzul care transportă elevii din judeţ;
- Spitalul Municipal “Dr.Gheorghe Marinescu” Târnăveni 100.000 lei pentru achiziţia unor
aparate (LigaSure, Developeză) ;
- Teatrul Ariel pentru Copii şi Tineret 376.000 lei pentru punerea în aplicare a Sentinţei
civile nr.396/2014 şi a Dosarului execuţional nr.8/E/2016;
- Filarmonica de Stat 11.000 lei pentru achiziţia unor instrumente muzicale;
- Redacţia Revistei Vatra 30.000 lei pentru finanţarea activităţii curente, plata unor
utilităţi;
- Redacția Revistei Lato 40.000 lei pentru finanțarea activității curente;
- Muzeul Judeţean 73.000 lei pentru reparaţii curente la acoperiş Palatul Culturii, reparaţii
spaţii expoziţionale turn Palat administrativ, reparare fisură, armonizare cromatică pavaj
curte clădire Cetatea Medievală, respectiv 172.000 lei pentru achiziţia unei autoutilitare,
achiziţia unor echipamente supraveghere video, detectare efracţie şi semnalizare incendiu,
achiziţia unei drone ;
- Festivalul Intercultural 2016 PROETNICA 50.000 lei, din capitolul 87 “Alte Acţiuni;
- Asociaţia Mureşul Superior 15.000 lei pentru organizarea primei ediţii a Festivalului
Concurs Naţional de Interpretare a Cântecului Popular “PETRE SĂBĂDEANU” din capitolul 87
“Alte Acţiuni”;
- Acțiunea civică ”CUNOAȘTE-ȚI ȚARA”, suma de 4.800 lei din capitolul 87.02 ”Alte acțiuni”.
- Asociația ”Junii Târnavei” – Festivalul Internațional de Folclor ”FOLK FRIENDS TOGETHER”,
suma de 15.000 lei din capitolul 87.02 ”Alte acțiuni”.
Prin Nota internă nr.13509/15.07.2016, Direcţia De Dezvoltare Regională Şi Implementare
Proiecte, ne solicită includerea sumei de 39.000 lei în lista de investiţii destinată
achiziţionării echipamentului ”Celulă de linie tip ES-01-L-24-630“, necesară completării
postului de transformare în anvelopă, de joasă/medie tensiune, situat în vecinătatea
amplasamentului depozitului zonal Sînpaul;
Potrivit notei interne nr.11008/03.06.2016,Direcţia Tehnică solicită unele reaşezări în cadrul
volumului bugetar aprobat în „Programul lucrărilor la drumurile Judeţene”, precum şi
modificarea denumirii serviciilor de proiectare şi a lucrărilor astfel ”Reabilitare prin
pietruire a drumului judeţean DJ134 Fîntînele-Veţca lim.jud.Harghita, km16+000-17+808,
judeţul Mureş” (întocmirea Studiului de fezabilitate şi a documentaţiilor de obţinere a
avizelor şi a acordurilor din certificatul de urbanism, obţinerea acestora) - poziţia 2.1 din
anexa nr.9/d cap.E, respectiv alocarea a 66.000 lei pentru achiziţionarea a 2 bucăţi
echipament de cosit;
Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/d, 1/1/d, 1/2/c, 2/1/a, 2/23/a, 2/30/a,
2/32/b, 2/33/a, 2/34/a, 2/36/b, 2/39/a, 2/40/a, 2/42/a, 2/43/a, 2/45/a, 2/46/a, 2/56/a,
2/57/a, 2/59/a, 2/61/a, 2/62/a, 2/63/a, 2/64/a, 2/65/a, 2/66/a, 2/67/a, 2/68/a, 2/69/a,
2/70/a, 2/71/a, 2/72/a, 2/73/a, 2/74/a, 2/75/a, 2/76/a, 2/77/a, 2/78/a, 2/79/a, 2/87/a,
2/94/c, 2/168, 2/169, 2/170, 2/171, 3/d, 3/1/a, 3/4/a, 3/5/a, 3/6/a, 3/7/a, 3/8/a,
3/9/a, 3/10/a, 3/12/b, 3/13/a, 4/1/c, 4/2/b, 7/d, 8/c şi nr.9/e.
Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Peter Ferenc

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean
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HOTĂRÂREA NR.96
din 28 iulie 2016
pentru repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale din judeţ a unor sume pentru
finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în
învăţământul de masă, pentru anul 2016
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.13.970.21.07.2016 a Direcţiei Economice, precum şi avizul
comisiilor de specialitate,
Ţinând seama de prevederile Hotărârii de Guvern nr.423/16.06.2016 privind repartizarea
sumelor aprobate prin lege, pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu
cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, precum şi metodologia de
alocare a acestor sume unităţilor de învăţământ de masă, pentru anul 2016,
În temeiul prevederilor art.97, alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1.(1) Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a sumei de 449.667 lei,
pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale
integraţi în învăţământul de masă, pentru anul 2016, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Autorităţile deliberative şi executive ale administraţiei publice locale, constituite la
nivelul unităţilor administrativ teritoriale cărora le-au fost repartizate sume potrivit
alineatului (1), au obligaţia alocării şi utilizării acestora conform destinaţiilor prevăzute de
lege şi cu respectarea metodologiilor legale aprobate.
Art.2. Sumele acordate potrivit anexei, rămase neutilizate se vor restitui, până la data de
15 decembrie 2016 bugetului judeţean, în vederea regularizării cu bugetul de stat.
Art.3. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund unităţile administrativ –
teritoriale prevăzute în anexă.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Serviciul Buget
Nr.13.970/21.07.2016
Dosar VII/C/1

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale din judeţ a unor sume pentru
finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în
învăţământul de masă, pentru anul 2016
Potrivit anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.423/16.06.2016, judeţului Mureş i-a fost
alocată, în trimestrul III al anului 2016, suma de 913.000 lei, reprezentând sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu
cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, urmând ca aceste sume să
fie repartizate pe unităţi administrativ – teritoriale prin hotărâre de consiliu judeţean.
Prin adresa nr.5223/14.07.2016, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, ţinând seama de
prevederile art.2, alin.5 din Metodologia de alocare a sumelor necesare acordării drepturilor
de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în
învăţământul de masă, ne înaintează situaţia centralizatoare privind beneficiarii pe grupe
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de vârstă şi a zilelor de şcolarizare în anul şcolar 2015 – 2016 (ianuarie – iunie 2016),
respectiv anul şcolar 2016 – 2017 (septembrie – decembrie 2016), întocmită în baza
situaţiilor nominale transmise de către unităţile şcolare de pe raza unor unităţi
administrativ –teritoriale din judeţ.
Propunem repartizarea de sume pe localităţi conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre
Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

DIRECTOR
Alin Mărginean

_______________________________________________________________________________
HOTĂRÂREA NR.97
din 28 iulie 2016
pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului județului Mureș
la 30 iunie 2016
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.13.978/21.07.2016 la proiectul de hotărâre pentru
aprobarea Raportului privind execuția bugetului județului Mureș la 30 iunie 2016, 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 județului Mureș la 30 iunie 2016,
conform anexelor nr.1, nr.1/1 și nr.1/2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Serviciul Buget
Nr. 13.978/21.07.2016
Dosar VI D/1
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului județului
Mureș la 30 iunie 2016
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,
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ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și
aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două
secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a
veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:
a)
Să nu înregistreze plăți restante;
b)
Diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat
pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte și suma plăților efectuate și a
plăților restante, pe de altă parte să fie mai mare decât zero.
Execuţia bugetară la 30 iunie 2016, 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
Péter Ferenc

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

_______________________________________________________________________________
HOTĂRÂREA NR.98
din 28 iulie 2016
privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.165 din 17.12.2015
privind aprobarea unor taxe şi tarife locale datorate în anul 2016 bugetului propriu al
judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.5459 din 13.07.2016 a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Mureş, precum şi avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile Legii nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu
modificările şi completările ulterioare şi O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri
de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative,
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 nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.165 din 17 decembrie 2015
privind aprobarea unor taxe şi tarife locale datorate în anul 2016 bugetului propriu al
judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş, se modifică după cum
urmează:
Punctul II, subpunctul 2, coloana 2 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români, precum şi înscrierea
menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români”.
Art.II. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Direcţia Judeţeană de
Evidenţă a Persoanelor Mureş.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma
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DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚA PERSOANELOR MUREȘ
Nr.5459/13.07.2016
Dosar D 1
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean
Mureş nr.165 din 17.12.2015 privind aprobarea unor taxe şi tarife locale datorate în anul 2016
bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş
Prin anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.165/17.12.2015 privind aprobarea
unor taxe şi tarife locale datorate în anul 2016 bugetului propriu al judeţului Mureş şi
instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş s-au stabilit taxele pentru serviciile
prestate de Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Peresoanelor Mureş.
Prin O.U.G. nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei
publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative s-au adus
modificări la Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, în sensul că,
eliberarea cărţii de identitate este scutită de taxa extrajudiciară de timbru (art.14, I,
punctul 2 din O.U.G. nr.41/2016). Conform noului act normativ, doar preschimbarea actelor
de identitate este supusă taxei extrajudiciare de timbru.
Astfel, se impune modificarea punctului II. Taxe extrajudiciare de timbru, subpunctul 2,
coloana 2 din Anexa nr.1 la Hot. nr.165/2015 a Consiliului Judeţean Mureş, în sensul
redenumirii serviciului prestat, din: „Eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate
pentru cetăţenii români, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului
sau a reşedinţei cetăţenilor români” în ”Preschimbarea actelor de identitate pentru
cetăţenii români, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a
reşedinţei cetăţenilor români” .
DIRECTOR EXECUTIV,
Codruţa Sava
_______________________________________________________________________________

HOTĂRÂREA NR.101
din 28 iulie 2016
privind modificarea şi completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş
nr.23/2016 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea,
desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.14.159/26.07.2016 a Direcţiei Economice, precum şi avizul
comisiilor de specialitate,
Având în vedere solicitările înregistrate la Consiliul Judeţean Mureş sub
nr.11347/10.06.2016,13405/14.07.2016,13528/15.07.2016,13733/19.07.2016,13785/19.07.2
016, 13851/20.07.2016,13972/21.07.2016, 14273/27.07.2016,
Luând în considerare prevederile art.5 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş
nr.23/25.02.2016 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea,
desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean, cu
completări ulterioare,
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În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) Iit.d) şi e), coroborate cu cele ale alin.(5) lit.a) pct.4
şi ale art.91 alin.(6) lit.a), precum şi a celor ale art.97 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Anexele 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.23/25.02.2016 pentru
aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea
unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean, completate prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Mureş nr.65/21.04.2016 se modifică şi se completează, după cum
urmează:
1. La anexa nr.1 se modifică următoarele poziţii:
- poziţia nr.11” Memorialul Ramona Fabian-Festival concurs interjudeţean de muzică
populară, SACFIUŢ”, alineatul „data”, va avea următorul cuprins: „luna octombrie”;
- poziţia nr.13 „Dezvelirea şi sfinţirea statuii Cardinalului Alexandru Todea” alineatul
„data”, va avea următorul cuprins: „luna decembrie”;
- poziţia nr.16 „Transilvania International Film Festival(TIFF) Mureş” alineatul„ data”, va
avea următorul cuprins: „23-25 septembrie”;
- poziţia nr.26 ”Cultura et Historia Nostra”, alineatul „data”, va avea următorul cuprins:
„luna octombrie”;
2. La anexa nr.1, după punctul 32 al secţiunii A „Activităţi realizate de Consiliul Judeţean
Mureş în parteneriat cu instituţii şi organizaţii” se introduc punctele 33, 34,35 şi 36 având
conţinutul cuprins în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
3. La anexa nr.2, după punctul 32 al Secţiunii A „Activităţi realizate de Consiliul Judeţean
Mureş în parteneriat cu instituţii şi organizaţii”, se introduc punctele 33, 34, 35 şi 36 având
conţinutul cuprins în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Mureş,
care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.
PREȘEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Serviciul Patrimoniu, Servicii Publice
Nr.14159/26.07.2016
Dosar VI/D/5
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea
Consiliului Judeţean Mureş nr.23/2016 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean
Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes
public judeţean
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.23/2016 s-a aprobat participarea Consiliului Judeţean
Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes
public judeţean, activităţile fiind grupate pe două secţiuni:
Secţiunea A: Activităţi realizate de Consiliul Judeţean Mureş, în parteneriat cu instituţii
şi organizaţii
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Secţiunea B: Activităţi proprii ale Consiliului Judeţean Mureş
Activităţile de la Secţiunea A s-au desfăşurat până la această dată conform graficului de
planificare, exceptând unele activităţi, pentru care, din motive obiective, asociaţiile
organizatoare au solicitat amânarea, respectiv reprogramarea evenimentelor, după cum
urmează:
a) Memorialul Ramona Fabian - Festival concurs interjudeţean de muzică populară
„Sacfiuţ”, (poz.11 din Anexa 1 la HCJ nr.23/2016) reprogramare în luna octombrie 2016,
faţă de perioada iniţială 24-26 iunie 2016 (Organizator principal: Asociaţia Culturală „ Floare
Rară”, solicitare cu adresa nr.11347/10.06.2016)
b) Dezvelirea şi sfinţirea statuii Cardinalului Alexandru Todea”, (poz.13 din Anexa 1 la
HCJ nr.23/2016), reprogramare în luna decembrie 2016, faţă de data de 29 iunie a.c
aprobată iniţial (Organizator principal: Protopopiatul Roman Unit, Greco-Catolic Reghin,
solicitare cu adresa nr.13851/20.07.2016)
c) „Transilvania International Film Festival(TIFF) Mureş” (poz.16 din Anexa 1 la HCJ
nr.23/2016), reprogramare în perioada 23-25 septembrie 2016, faţă de perioada 12-14
august2016, aprobată iniţial (Organizator principal: Asociaţia pentru Film şi Cultură Urbană
AFCU, solicitare cu adresa nr.13785/19.07.2016)
d) Concursul „Cultura et Historia Nostra” (poz.26 din Anexa 1 la HCJ nr.23/2016),
reprogramare în luna octombrie 2016, faţă de perioada semestrul II, anul şcolar 2015-2016
(martie-mai) aprobată iniţial (Organizator principal: Asociaţia Erdely Rakoczi Szovetsegek
Szervezete, solicitare cu adresa nr.13528/15.07.2016)
În afara solicitărilor de modificare, respectiv de reprogramare a unor evenimente culturale
din Lista aprobată iniţial, s-au înregistrat solicitări noi de parteneriat, pentru organizarea
următoarelor manifestări :
a) ProEtnica – Festival Intercultural Sighişoara, ediţia a XIV-a, eveniment cultural de mare
anvergură, ce urmează a se desfăşura în perioada 18-21 august a.c., în cetatea medievală a
Sighişoarei.
Festivalul îşi propune să ofere celor 20 de minorităţi naţionale o adevărată „Agora” pentru
exprimarea, păstrarea şi dezvoltarea identităţilor etnoculturale din România.
Organizatorul principal este Centrul Educaţional Interetnic pentru Tineret (ibz), Festivalul
fiind sprijinit financiar şi de Guvernul României prin Departamentul pentru Relaţii
Interetnice (DRI), Ministerul Culturii, de asemenea, de către Municipiul Sighişoara.
Din partea Consiliului Judeţean Mureş se solicită sprijin financiar în valoare de 50.000lei
pentru servicii de cazare participanţi (solicitare cu adresa nr.13405/14.07.2016).
Participarea Consiliului Judeţean este justificată de notorietatea Festivalului, cea mai
importantă manifestare de gen, cu ecou remarcabil în canalele mass-media, pe plan
naţional şi chiar internaţional, promovându-se astfel imaginea judeţului Mureş.
b) Festival Concurs Naţional de Interpretare a Cântecului Popular „Petre Săbădeanu”,
ediţia I, noiembrie 2016
Asociaţia Culturală „Mureşul Superior” solicită parteneriatul Consiliului Judeţean Mureş
(adresa nr.13733/19.07.2016), pentru iniţierea Festivalului Concurs de interpretare a
cântecului popular, ce are ca scop conservarea, valorificarea şi promovarea patrimoniului
cultural imaterial, prin recuperarea folclorului autentic, educarea tinerilor spre păstrarea în
memoria colectivă a cântecului popular interpretat de artişti de excepţie, aşa cum a fost
Petre Săbădeanu.
Deschizător de drumuri în ceea ce priveşte promovarea cântecului popular din zona
Mureşului, Petre Săbădeanu s-a impus în lumea artistică ca o personalitate aparte,
reprezentând cu cinste locul natal - localitatea Sîntana de Mureş şi implicit judeţul Mureş.
Organizatorul principal apreciază că Festivalul Concurs oferă tinerilor interpreţi de muzică
populară şansa de exprimare artistică în datele unui eveniment singular, organizat în
această zonă a ţării, cu promovarea repertoriului muzical specific zonei.
Suma solicitată din bugetul judeţului este de 15 000 lei.
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c) Acţiunea Civică „Cunoaşte-ţi ţara”
În cadrul celui mai amplu Program naţional de cunoaştere a realităţilor din ţara noastră,
peste 100 000 de cetăţeni ai Republicii Moldova vizitează România în perioada iunieseptembrie a.c.
Prin Platforma Civică „ACŢIUNEA 2012”, Municipiul Tîrgu Mureş este vizitat la rândul său în
cadrul acestui Program, de către 1000 tineri basarabeni, în grupuri de câte 50-100 persoane.
Entitatea organizatoare solicită sprijinul Consiliului Judeţean pentru acoperirea cheltuielilor
de cazare pentru participanţi, în sumă de 4800 lei.
Având în vedere interesul Consiliului Judeţean Mureş de promovare a imaginii judeţului,
susţinerea financiară va putea fi realizată în cadrul unui parteneriat dintre autoritatea
publică judeţeană şi Platforma Civică „ACŢIUNEA 2012”.
Cele trei evenimente culturale prezentate mai sus, completează Anexele 1 şi 2 la HCJ
nr.23/2016 , completată prin HCJ nr.65/2016, cu poziţiile 33, 34 şi 35.
Faţă de argumentele prezentate mai sus, supunem dezbaterii şi aprobării proiectul de
hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
DIRECTOR EXECUTIV
Péter Ferenc
Alin Mărginean
_______________________________________________________________________________
HOTĂRÂREA NR.103
din 28 iulie 2016
privind modificarea prețurilor medii la produsele agricole stabilite pentru evaluarea în lei a
arendei, în vederea impunerii veniturilor realizate din aceasta în cursul anului 2016
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.9188/09.05.2016 la proiectul de hotărâre privind
modificarea prețurilor medii la produsele agricole stabilite pentru evaluarea în lei a arendei,
în vederea impunerii veniturilor realizate din aceasta în cursul anului 2016, precum şi avizul
comisiilor de specialitate,
Având în vedere propunerea de modificare a prețurilor făcută de către Direcţia pentru
Agricultură Mureş cu adresa nr.4.788/16.03.2016, respectiv punctul de vedere comunicat de
Agenția Națională de Administrare Fiscală privitor la aceasta, înregistrat la sediul Consiliului
Județean Mureș sub numărul 8.514/26.04.2016,
Ţinând seama de prevederile art.84 alin.(5) și (6) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
cu toate modificările şi completările ulterioare și de 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.I. Se modifică prețurile medii la produsele agricole stabilite prin HCJM nr.166/2015
pentru evaluarea în lei a arendei, în vederea impunerii veniturilor realizate din aceasta în
cursul anului 2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Direcția Economică din cadrul
Consiliului Județean Mureș.
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Art.III. 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
Péter Ferenc

Contrasemnează
p.SECRETAR
Genica Nemeș
Director executiv

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.9188/09.05.2016
Dosar VII.B/2
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea prețurilor medii la produsele agricole stabilite
pentru evaluarea în lei a arendei, în vederea impunerii veniturilor realizate din aceasta în
cursul anului 2016
Potrivit art.84, alin.(4) și (5) din Legea nr.227/2015 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.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.166/2015 a fost aprobată Lista cuprinzând
prețurile medii practicate în piețele din județul Mureș, cu respectarea prevederilor Legii
nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. Astfel, Hotărârea
menționată a fost supusă dezbaterii publice începând cu data de 13 noiembrie 2015 și în
intervalul care a decurs între momentul postării pe site-ul Consiliului Județean și momentul
aprobării Hotărârii (17 decembrie) nu au fost înregistrate nici un fel de sesizări sau
contestații.
Ulterior aprobării, respectiv în luna martie 2016, un grup de fermieri din județul Mureș au
depus la Consiliul Județean Mureș cereri privind modificarea prețurilor medii la produsele
agricole ținând cont de faptul că cele mai multe produse agricole se vând la prețuri mai mici
decât cele aprobate prin HCJM nr.166/2015.
Cererile fermierilor din județul Mureș au fost înregistrate sub nr.70.084/23.03.2016 și
nr.70.092/25.03.2016, aceste adrese fiind depuse și la Instituția Prefectului, care prin
adresa nr.70.104/05.04.2016 ne solicită reanalizarea cu celeritate a celor semnalate prin
petițiile formulate. În același context, Direcția pentru Agricultură Mureș a revenit asupra
propunerii depuse sub numărul 2669/09.11.2015, cu adresa nr.575/16.03.2016 - prin care
propune alte prețuri medii la produsele agricole, la nivelul prețurilor real practicate pe
piață.
Prin adresa nr.8514/26.04.2016 Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice – Brașov ne
aduce la cunoștință faptul că, în conformitate cu alin.(6) al art.84 din Legea nr.227/2015
privind Codul fiscal cu toate modificările şi completările ulterioare, prețurile medii ale
produselor agricole pot fi modificate în cursul anului fiscal în condițiile respectării aceleiași
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proceduri, urmând ca noile prețuri pentru evaluarea în lei a veniturilor din arendă
exprimate în natură, pentru determinarea bazei impozabile, să se aplice începând cu data
de 1 a lunii următoare comunicării acestora către direcțiile generale regionale ale finanțelor
publice.
Astfel, având în vedere propunerea de modificare a prețurilor medii formulată de Direcția
pentru Agricultură Mureș, respectiv că această nouă listă cuprinde prețurile medii calculate
prin raportare la prețurile de vânzare actuale pe piață, spre deosebire de cea anterioară în
care determinarea acestora s-a raportat la prețurile practicate în piețe în cursul anului
2015, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

PREŞEDINTE
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

_______________________________________________________________________________
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