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HOTĂRÂREA NR.107
din 27 iulie 2017
privind rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2017
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.15596/20.07.2017 la proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2017, precum şi avizul
comisiilor de specialitate,
Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.103/11 iulie 2017
privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe
amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean ”Modernizarea drumurilor
judeţene DJ151B şi DJ142, Ungheni (DN15) – Mica – Târnăveni (DN14A) – judeţul Mureş”,
În conformitate cu art.15 alin. (2) şi 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 Judeţean Mureş nr.31/2017 privind aprobarea bugetului
general al Judeţului Mureş pentru anul 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi se completează după cum urmează:
1. Art.1 se modifică şi va avea următorul conţinut:
”Art.1. Se aprobă bugetul general al judeţului Mureş pe anul 2017 la venituri în sumă de
561.513.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 698.793.000 lei, conform anexei nr.1/b.”
2. Art.6 se modifică şi va avea următorul conţinut:
”Art.6. Se aprobă bugetul propriu al Judeţului Mureş şi al instituţiilor finanţate integral
sau parţial din bugetul Judeţului Mureş, cu detalierea cheltuielilor pe articole şi alineate
conform anexelor nr.3, de la nr.3/1 până la 3/188”.
3. Anexele nr.1/b, 2/c, 2/1/c, 2/2/a, 3/1, 3/3, 3/11, 3/41, 3/43/a, 3/44/a,
3/76, 4/b, 5/1/a, 7/b, 9/b şi 10/a se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1/c,
2/d, 2/1/d, 2/2/b, 3/1/a, 3/3/a, 3/11/a, 3/41/a, 3/43/b, 3/44/b, 3/76/a, 4/c,
5/1/b, 7/c, 9/c şi 10/b.
4. După anexa 3/185 se introduc 3 anexe noi, nr.3/186, 3/187 şi 3/188.
Art. II. Anexele nr.1/c, 2/d, 2/1/d, 2/2/b, 3/1/a, 3/3/a, 3/11/a, 3/41/a, 3/43/b,
3/44/b, 3/76/a, 3/186, 3/187, 3/188, 4/c, 5/1/b, 7/c, 9/c şi 10/b fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. III. Sumele aprobate în anexa nr.3/76 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş
nr.31/2017 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Mureş, pentru acordarea
finanţărilor nerambursabile în domeniul asistenţă socială, evidenţiate la capitolul
68.02.50 art.59.11 şi neutilizate în prima sesiune, se vor utiliza în sesiunea a II-a.
Art. IV. De executarea prezentei hotărâri răspund instituţiile subordonate şi direcţiile de
specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş.
Art. V. Prezenta Hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş şi
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma
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CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.15596/20.07.2017
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al judeţului Mureş pentru
anul 2017
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.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.103/11 iulie 2017 a fost aprobată justa
despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de
utilitate publică de interes județean ”Modernizarea drumurilor județene DJ151B și DJ142,
Ungheni (DN15) – Mica – Târnăveni (DN14A) – județul Mureș”. Astfel, pentru a asigura
plata efectivă a despăgubirilor, propunem cuprinderea în buget a sumei de 21.000 lei,
conform anexei nr.3/188.
Prin nota internă a Direcţiei Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte nr.
15167/2017 se solicită alocarea în buget a sumei de 140.000 lei pentru realizarea
documentaţiei tehnico-economice şi obţinerea avizelor şi acordurilor prevăzute în
certificatul de urbanism aferente obiectivului de investiţii „Eficientizare energetică şi
lucrări conexe la clădirea administrativă a Consiliului Judeţean Mureş”. Suma necesară va
fi acoperită parţial prin redistribuirea sumei de 26.000 lei aprobată pentru obiectivul de
investiţii „SF, avize Instalație de climatizare la sediul administrativ situat în Tg Mureș str.
Primăriei nr.2”, acesta urmând să devină parte componentă a noului obiectiv de investiţii
a cărui finanţare se intenţionează a fi realizată din fonduri europene în cadrul POR 20142020.
Prin nota internă a Direcţiei Amenajare Teritoriu şi Urbanism nr.15183/2017 se solicită
cuprinderea în buget a sumei de 105.000 lei necesară achiziţionării a 35 de calculatoare
pentru aparatul propriu, acestea urmând să înlocuiască echipamente uzate aflate în
folosinţă de 9-12 ani.
Prin nota internă a Direcţiei Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte nr.
15176/2017 a fost semnalată posibilitatea ca lucrările la obiectivul „Parc auto pentru
sporturi cu motor” să fie finalizate în cursul anului curent, ceea ce impune suplimentarea
sumelor aprobate în bugetul pe anul 2017 cu sumele prevăzute a fi cheltuite în anul 2018.
În aceste condiţii se impune şi suplimentarea sumelor necesare pentru plata serviciilor de
coordonator de sănătate şi securitate în muncă, pe durata elaborării şi a realizării
lucrărilor proiectului cu 15.000 lei şi aprobarea sumei de 150.000 lei pentru cheltuieli cu
energia electrică, gazele naturale şi apa necesare efectuării probelor tehnologice şi
asigurării unor cheltuieli de funcţionare de la finalizarea lucrărilor până la finele anului
curent. Fondurile necesare acoperirii cheltuielilor curente susmenţionate vor fi asigurate
prin redistribuirea sumei de 165.000 de la alineatul 200109 – „Materiale şi prestări de
servicii cu caracter funcţional din cadrul titlului „Bunuri şi servicii” al capitolului bugetar
51 – „Autorităţi publice şi acţiuni externe”.
Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.102/2017, este
necesară modificarea denumirii obiectivului de investiţii prevăzut la litera E, punctul 1.1
din Programul de lucrări la drumuri judeţene pe anul 2017 din „Documentaţii tehnicoeconomice Modernizarea drumurilor judeţene Ungheni (DN15) – Tîrnăveni (DN14A),
DJ151B între km 0+000-13+006 şi DJ142 între km 0+000-12+630, judeţul Mureş” în
„Documentaţii tehnico-economice Modernizarea drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142,
Ungheni (DN15)-Mica-Tîrnăveni (DN 14A)-judeţul Mureş”.
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Sumele suplimentare necesare pentru obiectivele de investiţii susmenţionate şi pentru
implementarea proiectului „Parc auto pentru sporturi cu motor” vor fi asigurate prin
redistribuiri după cum urmează:
- 2.148.000 lei din cadrul sumelor aprobate la titlul „Alte transferuri” al capitolului
bugetar 67 – „Cultură, recreere şi religie” aferente obiectivului „Reabilitarea Muzeului de
Ştiinţele Naturii Tîrgu-Mureş”;
- 378.000 lei din cadrul sumelor aprobate la titlul „Alte transferuri” al capitolului bugetar
67 – „Cultură, recreere şi religie” aferente obiectivului „Reabilitarea Palatului Culturii”;
- 1.830.000 lei de la poziţia cuprinsă la litera E, punctul 1.1 din Programul de lucrări la
drumuri judeţene pe anul 2017, aprobat în anexa 9/b la Hotărârea Consiliului Judeţean
Mureş nr. 87/2017.
Prin adresa Spitalului Clinic Judeţean Mureş nr.12.320/2017 se solicită redistribuirea în
cadrul volumului a unor sume aprobate de la bugetul Judeţului Mureş pentru investiţii şi
aprobarea suplimentării cu 56.000 de lei a sumelor din veniturile proprii ale spitalului
pentru finanţarea achiziţionării unor ecografe imperios necesare pentru creşterea
calităţii serviciilor medicale. De asemenea, prin adresa nr.12.338/2017, Spitalul Clinic
Județean Mureș solicită majorarea bugetului instituției cu suma de 9.279.000 lei pe
secțiunea de funcționare, ca urmare a unor acte adiționale încheiate cu Casa Județeană
de Asigurări de Sănătate Mureș și cu Direcția de Sănătate Publică pentru programe
naționale de sănătate.
Prin adresa Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş nr.1471/14.07.2017 se solicită efectuarea
unor redistribuiri în cadrul sumelor aprobate pentru investiţii, economiile înregistrate la
achiziţia instrumentelor muzicale urmând a fi utilizate pentru cumpărarea unui nou
instrument muzical („S”pentru fagot).
Prin adresa RA Aeroport Transilvania Tîrgu-Mureş nr.5389/2017 se solicită aprobarea unor
modificări în cadrul listei de investiţii după cum urmează:
A. Modificări în cadrul volumului pentru obiective de investiţii finanţate de la bugetul
Judeţului Mureş:
- suplimentarea sumelor aprobate pentru obiectivul „Optimizare tablou general de joasă
tensiune din uzina electrică” cu 25.000 lei corespunzătoare valorii taxei pe valoare
adăugată;
- aprobarea sumei de 98.000 lei pentru realizarea obiectivului de investiţii „PT remiză
PSI”;
- sumele suplimentare necesare pentru cele două obiective vor fi asigurate prin
redistribuirea sumei de 33.000 lei de la obiectivul „Efectuare de măsurători topografice
de obstacolare şi set de date de aerodrom conform REG UE139/2014 (Lot I+Lot II+Lot III)”
şi prin renunţarea la suma de 90.000 lei, aprobată pentru obiectivul „Hartă strategică de
zgomot şi Plan de măsuri”.
B. Modificări în ceea ce priveşte obiectivele finanţate din surse proprii ale regiei:
- diminuarea cu 12.000 lei a sumelor pentru obiectivul „Achiziţionare sisteme PC, hărţi
caroiate, legături telefonice, staţii emisie-recepţie (realizare centru de criză) etapa I”;
- includerea obiectivului „Sistem control acces auto” cu o valoare estimată de 7.000
lei/lună.
Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/c, 2/d, 2/1/d, 2/2/b, 3/1/a, 3/3/a,
3/11/a, 3/41/a, 3/43/b, 3/44/b, 3/186, 3/187, 3/188, 4/c, 5/1/b, 7/c, 9/c și 10/b.
Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean
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HOTĂRÂREA NR.108
din 27 iulie 2017
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A „Aeroportul
Transilvania Tîrgu Mureş”, pe anul 2017
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.15659/21.07.2017 a Direcţiei Economice, precum şi
avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie a R.A „Aeroportul Transilvania
Tîrgu Mureş” nr.21/14.07.2017 privind propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri
şi Cheltuieli al Regiei, însoţită de Referatul de oportunitate nr.5350/13.07.2017,
înaintate prin adresa nr.5389/14.07.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub
nr.15110/14.07.2017 şi adresa de completare nr.5517/21.07.2017, înregistrată la
Consiliul Judeţean Mureş sub nr.15625/21.07.2017,
Luând în considerare prevederile art.6 alin.(1) şi (3), precum şi cele ale art.10 alin.(2),
lit.f) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la
nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt
acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu
modificările şi completările ulterioare,
Cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.20/07.01.2016
privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a
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. Bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş” pe
anul 2017, se rectifică după cum urmează:
(1) Anexa nr.1 “Bugetul de venituri şi cheltuieli” (bugetul activităţii generale) se
modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr.1 la prezenta hotărâre;
(2) Anexa de fundamentare nr.4 “Programul de investiţii, dotări şi sursele de
finanţare”, se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr.2 care face parte din prezenta
hotărâre.
Art.2 Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Mureş şi
R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, care va răspunde de aducerea sa la
îndeplinire.
Art.4. Pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş, al R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”
şi în Monitorul Oficial al judeţului Mureş, se publică doar Anexa nr.1 „Bugetul de venituri
şi cheltuieli”, coloana propuneri/prevederi rectificare an curent (2017), în conformitate
cu prevederile Anexei nr.6, punctul I al Ordinului Ministrului Finanţelor nr.20/2016.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

5/10

CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.15659/21.07.2017
Dosar VI/D/2
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al
R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, pe anul 2017
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al R.A “Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” a fost
aprobat prin HCJ nr.33/30.03.2017, fiind elaborat în conformitate cu prevederile
Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.20/07.01.2016 privind aprobarea formatului şi
structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a
acestuia.
Prin adresa nr.5389/14.07.2017, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.15110/
14.07.2017 regia transmite Hotărârea Consiliului de Administrație nr.21/14.07.2017
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la activitatea de investiții, precum
și Referatul de oportunitate al Regiei nr.5350/13.07.2017 .(atașate în copie prezentului
proiect de hotărâre).
În Referatul de oportunitate, rectificarea Anexei nr.4 “Programul de investiții, dotări și
sursele de finanțare” este motivată în primul rând prin necesitatea respectării cerințelor
impuse de către auditul de supraveghere al Autorității Aeronautice Civile Române
(A.A.C.R.) privind reconversia certificatului de aerodrom, raportat la cerințele
Regulamentului (UE) 139/2014.
Rectificarea reprezintă în principal, redistribuiri în cadrul volumului activității de
investiții, respectiv, suplimentări de sume, retragerea unui obiectiv din Listă,
concomitent cu includerea de noi obiective, majoritatea fiind bunuri de natura
domeniului public al unității administrative-teritoriale, după cum urmează:
1. Suplimentarea cu suma de 25 mii lei a obiectivului de investiții “Optimizare tablou
general de joasă tensiune din uzina electrică”, valoarea inițială de 123 mii lei fiind
insuficientă pentru acoperirea TVA-ului aferent.
2. Renunțarea la obiectivul “ Harta strategică de zgomot și Plan de măsuri”, în valoare
de 90 mii lei, respectiv, amânarea acestuia pentru anul următor, întrucât actuala hartă
de zgomot este în vigoare și în acest an.
3. Includerea obiectivului “PT remiză PSI”, cu o valoare estimată de 98 mii lei (investiție
prognozată inițial pentru 2018). Investiția este motivată de cerințele Regulamentului UE
139/2014, precum și de conformarea la reglementările specificate în documentele de
aviație civilă, RACR-AD-SSI.
4. Includerea obiectivului “Sistem control acces auto”, cu o valoare estimată de 7 mii
lei/lună (valoarea contractului 240 mii lei, plătibil în 36 luni). Obiectivul de investiții
este legat de activitatea comercială a Regiei și urmează a fi finanțat din
profitul/excedentul acestei activități, în anul 2017 fiind cuprinsă valoarea aferentă
pentru o singură lună de trafic (estimat luna decembrie).
În timp ce sursele de finanțare ale activității de investiții din bugetul județului rămân
constante, la nivelul sumei de 4127mii lei, pe total surse de finanțare a investițiilor se
propune o diminuare cu 5 mii lei (4142 mii lei față de 4147 mii lei), diferență provenită
din reducerea surselor proprii și anume, tariful de securitate.
Diminuarea surselor de finanțare totale ale activității de investiții, produce modificări și
în Anexa nr.1 ”Bugetul de venituri și cheltuieli” (bugetul activității generale).

6/10

Având în vedere argumentele prezentate mai sus, supunem spre dezbatere și aprobare
proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A
“Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

HOTĂRÂREA NR.109
din 27 iulie 2017
pentru aprobarea Raportului privind execuţia bugetului general consolidat al
judeţului Mureş 30 iunie 2017
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.15623/20.07.2017 la proiectul de hotărâre pentru
aprobarea Raportului privind execuţia bugetului general consolidat al judeţului Mureş la
30 iunie 2017, precum şi avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.49 alin (12) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.91, alin.(3), lit. a), ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
hotărăşte:
Articol unic. Se aprobă Raportul privind execuţia bugetului general consolidat al
judeţului Mureş la 30 iunie 2017, conform anexelor nr.1, nr.1/1 şi nr.1/2, care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.15623/20.07.2017
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului general
consolidat al județului Mureș la 30 iunie 2017
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
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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 2017, propusă spre aprobare, prezintă poziţia şi
performanţa financiară a Consiliului Judeţean și a instituțiilor subordonate finanțate
integral sau parțial din venituri proprii, 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.115
din 27 iulie 2017
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.68/2011 privind
administrarea Palatului Culturii din Tîrgu Mureş

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.15599/20.07.2017 a Direcţiei Economice din cadrul
Consiliului Judeţean Mureş, precum şi avizul comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit. a), c) şi d), respectiv alin.(4) lit. a) din
Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art. I. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.68/2011 privind administrarea Palatului
Culturii din Tîrgu-Mureş, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum
urmează:
1. Alin.(4) al art.4 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„În situaţia în care organizatorii sunt instituţii publice sau organizaţii non-profit şi nu
încasează venituri din vânzări de bilete, tarifele de închiriere menţionate la alin.(3), se
reduc la 30%.”
Art. II. De executarea prezentei hotărâri răspund Muzeul Judeţean Mureş şi Direcţia
Economică din cadrul Consiliului Judeţean Mureş.
PREŞEDINTE
Peter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma
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CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.15599/20.07.2017
Dosar VII/D/5
EXPUNERE DE MOTIVE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.68/2011 privind administrarea
Palatului Culturii din Tîrgu-Mureş

Palatul Culturii din Tîrgu-Mureş face parte din patrimoniul public judeţean şi este
administrat de Muzeul Judeţean Mureş, instituţie de cultură subordonată Consiliului
Judeţean Mureş.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.68/2011 privind administrarea Palatului
Culturii din Tîrgu-Mureş a fost reglementat modul în care este administrat şi gestionat
imobilul - clădire de patrimoniu arhitectural, stabilindu-se şi modul de utilizare a sălilor
de spectacole aşa cum este prevăzut la art. 4 al Hotărârii.
În sălile de spectacole ale Palatului Culturii din Tîrgu-Mureş se desfăşoară cu prioritate
evenimente culturale ale instituţiilor de cultură subordonate autorităţii publice judeţene,
dar şi diverse activităţi culturale ale unor organizaţii, fundaţii sau asociaţii.
Prin documentul administrativ mai sus precizat s-a avut în vedere şi o măsură de
susţinere şi protejare a instituţiilor publice sau organizaţiilor non-profit care, prin
activităţile întreprinse oferă la rândul lor servicii comunităţii. În acest sens, prin art. 4,
alin.(4) s-a prevăzut o reducere de 80% a tarifelor de închiriere pentru categoriile
menţionate.
Prin adresa cu nr.14963/13.07.2017, Muzeul Judeţean Mureş propune modificarea art. 4,
alin.(4) din Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.68 din 26 mai 2011 privind
administrarea Palatului Culturii din Tîrgu-Mureş, prin diminuarea procentului de reducere
a tarifelor de închiriere stabilite, motivând nevoia de justificare şi echilibrare a
cheltuielilor în raport cu veniturile încasate. Totodată, având în vedere faptul că tarifele
practicate nu au mai fost modificate din anul 2013, iar costurile utilităţilor – consum gaz,
consum energie electrică, consum apă-canal au crescut, sumele încasate pentru
închirierea sălilor nu acoperă cheltuielile cu utilităţile şi întreţinerea spaţiilor închiriate.
În corectarea celor menţionate, Muzeul Judeţean Mureş, deşi la limită, propune o
majorare a procentului din tariful perceput – de la 20% la 30% din preţul întreg al
închirierii/h.
Faţă de cele de mai sus, propunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre
alăturat.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean
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