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HOTĂRÂREA NR.195
din 21 decembrie 2017
privind rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2017

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.27708/15.12.2017.2017 la proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2017, precum şi avizul
comisiilor de specialitate,
În conformitate cu art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(3) lit. a) şi a art.97 alin. (1) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
hotărăşte:
Art.I. Hotărârea Consiliului 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
584.555.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 721.835.000 lei, conform anexei nr.1/i.”
2. Anexele nr. 1/h, 2/i, 2/1/h, 2/2/f, 3/19/b, 3/20/b, 3/21/b, 3/22/c, 3/47/f,
3/50/e, 3/52/d, 3/54/d, 3/60/d, 3/61/d, 3/62/c, 3/63/f, 3/64/f, 3/65/f, 3/66/c,
3/67/d, 3/72/d, 3/77/e, 3/102/a, 3/105/c, 3/106, 3/109/e, 4/g, 4/4/b, 4/5/b, 4/12/a,
5/1/f, 5/2/f, 7/g şi 10/d se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr.1/i, 2/j, 2/1/i,
2/2/g, 3/19/c, 3/20/c, 3/21/c, 3/22/d, 3/47/g, 3/50/f, 3/52/e, 3/54/e, 3/60/e,
3/61/e, 3/62/d, 3/63/g, 3/64/g, 3/65/g, 3/66/d, 3/67/e, 3/72/e, 3/77/f, 3/102/b,
3/105/d, 3/106/a, 3/109/f, 4/h, 4/4/c, 4/5/c, 4/12/b, 5/1/g, 5/2/g, 7/h şi 10/e, care
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II. Se validează Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş nr.498/07.12.2017
privind majorarea bugetului general al Judeţului Mureş pe anul 2017 cu suma de
5.187.000 lei, precum şi aprobarea unor virări de credite în cadrul bugetului Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş.
Art.III. Se aprobă modificarea Bugetului Programului de interes public judeţean
”Siguranţa cetăţeanului – parteneriat în slujba comunităţii” stabilit în Anexa nr.1 la
Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.177/2017, conform anexei nr.11 la prezenta
hotărâre.
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.27708/15.12.2017
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 de principali de credite.
Potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr.84/2017 privind rectificarea bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2017 judeţului Mureş, i s-au alocat 5.187.000 lei.
Prin Dispoziţia nr.498/07.12.2017 s-a aprobat majorarea bugetului general al judeţului
Mureş pe anul 2017 cu suma de 5.187.000 lei, precum şi unele virări de credite în cadrul
bugetului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş.
Ţinând seama de prevederile articolului nr.82 din Legea nr.273/2006 a finanţelor publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, propunem validarea acestei Dispoziţii.
În urma analizei execuţiei bugetare s-a constatat o nerealizare a veniturilor în speţă cote
defalcate din impozitul pe venit cu suma de 8.000.000 lei şi sume alocate din cotele
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de
3.525.000 lei. De asemenea, se constată o creștere a indicatorului de venit ”Diverse
venituri” cu suma de 316.000 lei. Propunem aceste modificări conform anexei nr.1/i.
Potrivit adresei nr.27379/13.12.2017, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1
solicită unele reaşezări în cadrul volumului bugetar aprobat. Propunem aceste modificări
conform anexei nr.3/19/c.
Prin adresa nr.27376/13.12.2017, Spitalul Clinic Judeţean Mureş solicită diminuarea
veniturilor proprii cu suma de 3.003.000 lei ca urmare a diminuării valorii contractelor
încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Mureş, iar Spitalul Municipal Dr. Gheorghe
Marinescu Tîrnăveni prin adresa nr.27359/13.12.2017 solicită diminuarea veniturilor
proprii cu suma de 4.082.000 lei ca urmare a diminuării valorii contractelor încheiate cu
Casa de Asigurări de Sănătate Mureş. Propunem aceste modificări conform anexelor
nr.5/1/g şi nr.5/2/g.
De asemenea, prin adresa nr.27323/13.12.2017, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţie a Copilului Mureş solicită alocarea sumei de 157.000 lei pentru plata unor
sentinţe judecătoreşti devenite executorii prin Decizia Curţii de Apel nr.54/A/2015.
Propunem aceste modificări conform anexelor de la nr.3/47/g până la nr.3/77/f.
Prin notele interne nr.25605/24.11.2017 şi 26521/06.12.2017, Direcţia de Dezvoltare
Regională şi Implementare Proiecte solicită suplimentarea cu 42.000 lei în vederea
desemnării unui coordonator în materie de securitate și sănătate pe durata realizării
lucrării ”Proiectare – fazele PT, DE, CS și execuția lucrării Reabilitarea Palatului Culturii”
şi 43.000 lei în vederea desemnării unui coordonator în materie de securitate și sănătate,
pe durata realizării lucrării ”Proiectare – realizarea PT, DE, CS, documentațiilor necesare
obținerii avizelor și Autorizației de construire, inclusiv asistența tehnică din partea
Proiectantului și execuția lucrărilor de construcții pentru ”Reabilitarea Muzeului de
Științele Naturii Tîrgu-Mureș”.
Potrivit adresei nr.27195/12.12.2017, Muzeul Judeţean Mureş solicită unele reaşezări în
cadrul volumului bugetar aprobat. Propunem aceste modificări conform anexei nr.4/4/c.
În baza adresei nr.27259/13.12.2017, Ansamblul Artistic Profesionist Mureşul, solicită de
asemenea unele reaşezări în cadrul volumului bugetar aprobat. Propunem aceste
modificări conform anexei nr.4/5/c.
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Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/i, 2/j, 2/1/i, 2/2/g, 3/19/c, 3/47/g,
3/50/f, 3/52/e, 3/54/e, 3/60/e, 3/61/e, 3/62/d, 3/63/g, 3/64/g, 3/65/g, 3/66/d,
3/67/e, 3/72/e, 3/77/f, 3/102/b, 3/105/d, 3/106/a, 3/109/f, 4/h, 4/4/c, 4/5/c,
4/12/b, 5/1/g, 5/2/g, 7/h şi 10/e.
Menţionăm că potrivit articolului nr.39 alin.3 din Legea nr.273/2006, Legea finanţelor
publice locale cu modificările şi completările ulterioare, proiectul de hotărâre a fost
afişat la avizierul unităţii administrativ-teritoriale conform Procesului-verbal
nr.27368/13.12.2017, după care au intervenit unele modificări.
Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc
Direcția Economică
Nr.27709/15.12.2017
RAPORT DE SPECIALITATE
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 de principali de credite.
Prin adresa nr.47498/29.11.2017, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Mureş comunică anexa aprobată de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale privind
transferurile pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap în anul
2017, prin care, judeţului Mureş i s-a alocat suplimentar suma de 5.187.000 lei, conform
Ordonanţei de Urgenţă nr.84/2017 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2017. De asemenea, potrivit articolului 49, alin. 5 din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu
trimestrul al III-lea al anului bugetar, înainte de angajarea cheltuielilor pot fi efectuate
virări de credite în cadrul aceluiaşi capitol bugetar. În aceste condiţii, prin adresa
nr.48.257/06.12.2017, DGASPC solicită, virarea unor credite în cadrul titlului 20 „Bunuri
şi servicii”, acest lucru fiind necesar pentru achitarea tuturor facturilor de utilităţi,
asigurarea necesarului de medicamente şi obiecte de inventar, precum şi alte cheltuieli
necesare pentru asigurarea desfăşurării în bune condiţii a activităţii până la finele acestui
an. Ca urmare, a fost întocmită Dispoziția președintelui nr.498/07.12.2017 privind
majorarea bugetului general al Judeţului Mureş pe anul 2017 cu suma de 5.187.000 lei,
precum şi aprobarea unor virări de credite în cadrul bugetului Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, care se supune validării în prima ședință a
Consiliului Județean.
Ţinând seama de prevederile articolului nr.82 din Legea nr.273/2006 a finanţelor publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare,propunem validarea acestei Dispoziţii.
În urma analizei execuţiei bugetare s-a constatat o nerealizare a veniturilor în speţă cote
defalcate din impozitul pe venit cu suma de 8.000.000 lei şi sume alocate din cotele
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de
3.525.000 lei. De asemenea, se constată o creștere a indicatorului de venit ”Diverse
venituri” cu suma de 316.000 lei.
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Potrivit adresei nr.27379/13.12.2017, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1
solicită unele reaşezări în cadrul volumului bugetar aprobat.
Prin adresa nr.27376/13.12.2017, Spitalul Clinic Judeţean Mureş solicită diminuarea
veniturilor proprii cu suma de 3.003.000 lei ca urmare a diminuării valorii contractelor
încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Mureş, iar Spitalul Municipal Dr. Gheorghe
Marinescu Tîrnăveni prin adresa nr.27359/13.12.2017 solicită diminuarea veniturilor
proprii cu suma de 4.082.000 lei ca urmare a diminuării valorii contractelor încheiate cu
Casa de Asigurări de Sănătate Mureş.
De asemenea, prin adresa nr.27323/13.12.2017, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţie a Copilului Mureş solicită alocarea sumei de 157.000 lei pentru plata unor
sentinţe judecătoreşti devenite executorii prin Decizia Curţii de Apel nr.54/A/2015.
Prin notele interne nr.25605/24.11.2017 şi 26521/06.12.2017, Direcţia de Dezvoltare
Regională şi Implementare Proiecte solicită suplimentarea cu următoarele sume:
- 42.000 lei în vederea desemnării unui coordonator în materie de securitate și sănătate
pe durata realizării lucrării ”Proiectare – fazele PT, DE, CS și execuția lucrării
Reabilitarea Palatului Culturii”;
- 43.000 lei în vederea desemnării unui coordonator în materie de securitate și
sănătate, pe durata realizării lucrării ”Proiectare – realizarea PT, DE, CS, documentațiilor
necesare obținerii avizelor și Autorizației de construire, inclusiv asistența tehnică din
partea Proiectantului și execuția lucrărilor de construcții pentru ”Reabilitarea Muzeului
de Științele Naturii Tîrgu-Mureș”.
Potrivit adresei nr.27195/12.12.2017, Muzeul Judeţean Mureş solicită unele reaşezări în
cadrul volumului bugetar aprobat.
În baza adresei nr.27259/13.12.2017, Ansamblul Artistic Profesionist Mureşul, solicită de
asemenea unele reaşezări în cadrul volumului bugetar aprobat.
Menţionăm că potrivit articolului nr.39 alin.3 din Legea nr.273/2006, Legea finanţelor
publice locale cu modificările şi completările ulterioare, proiectul de hotărâre a fost
afişat la avizierul unităţii administrativ-teritoriale conform Procesului-verbal
nr.27368/13.12.2017, după care au intervenit unele modificări.
Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.
DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

Direcția Juridică și Administrație publică
Nr.27713/15.12.2017
Dosar nr.VI/D/1
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru
anul 2017
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu
expunerea de motive nr.27708/15.12.2017 şi raportul de specialitate al Direcției
Economice,
În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.172/23.11.2017, am
procedat la întocmirea prezentului raport, prin care precizăm următoarele:
Potrivit prevederilor art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare, ”pe parcursul exerciţiului bugetar,
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autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi
b), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului
de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali
de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleaşi proceduri ca şi
aprobării iniţiale a acestora, cu excepţia termenelor din calendarul bugetar”.
Cu respectarea prevederilor art.82 din Legea nr.273/2006, prin Dispoziția Președintelui
Consiliului Județean Mureș nr.498/07.12.2017, s-a aprobat majorarea bugetului general al
județului Mureș pe anul 2017, cu sumele alocate bugetului județului Mureș, prin OUG
nr.84/2017 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017.
Astfel, conform Raportului de specialitate anexat proiectului de hotărâre, s-au propus
modificări ale bugetului general al Județului Mureș pe anul 2017, pe baza solicitărilor
compartimentelor de specialitate și al unor instituții subordonate finanțate integral sau
parțial din venituri proprii, modificări care se regăsesc în anexele 1/h, 2/i, 2/1/h, 2/2/f,
3/19/b, 3/47/f, 3/50/e, 3/52/d, 3/54/d, 3/60/d, 3/61/d, 3/62/c, 3/63/f, 3/64/f,
3/65/f, 3/66/c, 3/67/d, 3/72/d, 3/77/e, 3/102/a, 3/105/c, 3/106, 3/109/e, 4/g, 4/4/b,
4/5/b, 4/12/a, 5/1/f, 5/2/f, 7/g și 10/d care se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr.
nr.1/i, 2/j, 2/1/i, 2/2/g, 3/19/c, 3/47/g, 3/50/f, 3/52/e, 3/54/e, 3/60/e, 3/61/e,
3/62/d, 3/63/g, 3/64/g, 3/65/g, 3/66/d, 3/67/e, 3/72/e, 3/77/f, 3/102/b, 3/105/d,
3/106/a, 3/109/f, 4/h, 4/4/c, 4/5/c, 4/12/b, 5/1/g, 5/2/g, 7/h și 10/e.
Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al județului Mureș pentru
anul 2017, a fost supus procedurii reglementate prin art.39 alin.(3) din Legea
nr.273/2006, fiind afișat pe avizierul unității administrativ-teritoriale, demers în urma
căruia au intervenit unele modificări.
Potrivit prevederilor art.91 alin.(3) lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean
Mureş aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, bugetul propriu al
judeţului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de
încheiere a exerciţiului bugetar.
Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor
art.80-82, raportate la cele ale art.6 alin.(3) coroborat cu art.30 din Legea nr.24/2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu
modificările si completările ulterioare.
Față de argumentele anterior expuse, raportat la prevederile art.91 alin.(3), lit.”a” din
Legea nr.215/2001 apreciem că proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului
general al Județului Mureș pentru anul 2017, poate fi supus dezbaterii și aprobării
plenului Consiliului Judeţean Mureş.
DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș

HOTĂRÂREA NR.196
din 21 decembrie 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.27748/18.12.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Mureş, Raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu, Servicii Publice şi
Guvernanţă Corporativă din cadrul Direcţiei Economice, Raportul Serviciului Juridic,
precum şi avizul Comisiilor de specialitate,
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Având în vedere solicitarea din adresa nr.8101/15.12.2017, a R.A. ”Aeroportul
Transilvania Tîrgu Mureş”, înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub
nr.27710/15.12.2017 şi Hotărârea Consiliului de administraţie al Regiei nr.42/14.12.2017,
Luând în considerare prevederile art.4 alin.(1), art.6 alin.(1) şi (3), precum şi 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.I. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.33/30.03.2017 privind aprobarea Bugetului
de venituri şi cheltuieli al R.A “Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, pe anul 2017, cu
modificările ulterioare, se modifică 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.2 „Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi
în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora”, se modifică şi
se înlocuieşte cu Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
Art.II. Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.III. 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.IV. 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

CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE
Nr.27748/18.12.2017
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al
R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, pe anul 2017
Conducerea R.A “Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş” solicită Consiliului Judeţean Mureş
o nouă rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul în curs.
Rectificarea propusă în baza Hotărârii Consiliului de administraţie nr.42/14.12.2017
implică activitatea de exploatare, prin reaşezarea unor sume atât la venituri cât şi la
cheltuieli, fără modificarea volumului total, în valoare de 7188 mii lei, din care
transferuri de la bugetul judeţului, 5760 mii lei.
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Pe lângă unele modificări în structura veniturilor proprii (creşteri sau diminuări la unele
tipuri de venituri, după caz), au loc reaşezări de sume şi la capitolul cheltuieli de
exploatare, şi anume, uşoare creşteri la capitolul “bunuri şi servicii”, concomitent cu
reduceri la “cheltuieli cu personalul”, cheltuieli diminuate urmare a aplicării Hotărârii
Consiliului de administraţie nr.31/26.09.2017 prin care s-a aprobat reducerea temporară
a activităţii.
Regia modifică în acest context şi numărul de personal prognozat până la sfârşitul
anului, care scade de la 139 persoane la 60 persoane, precum şi numărul mediu de
salariaţi, care se modifică de la 120 persoane la 88 persoane.
Pe de altă parte, în bugetul de venituri şi cheltuieli propus spre rectificare se evidenţiază
distinct, pe coloane separate, activitatea aeronautică faţă de activitatea nonaeronautică
(comercială), în conformitate cu prevederile Noilor Orientări privind ajutoarele de stat
destinate aeroporturilor şi companiilor aeriene.
Faţă de argumentele prezentate mai sus, supunem dezbaterii şi aprobării proiectul de
hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.27749/18.12.2017
Dosar VI/D/2
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A „
Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, pe anul 2017
Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al R.A “Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş” pe anul
2017 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.
Bugetul Regiei pe anul în curs a suportat până în prezent 3 rectificări, şi anume, prin:
- HCJM nr.108/27 iulie 2017, la activitatea de investiţii, prin redistribuiri în cadrul
volumului surselor din bugetul judeţului şi diminuarea fondului din tariful de securitate;
- HCJM nr.137/28 septembrie 2017, la activitatea operaţională, unde a avut loc
suplimentare sume transferate de la bugetul judeţului cu 700 mii lei şi la activitatea de
investiţii, pentru includere noi obiective în Listă, suplimentare sume transferate din
bugetul judeţului cu 3889 mii lei;
- HCJM nr.174/23 noiembrie 2017, la activitatea de investiţii, unde în cadrul aceluiaşi
volum de 8016 mii lei s-a aprobat renunţarea la unele obiective de investiţii, concomitent
cu înscrierea unor investiţii noi în listă, precum şi modificarea valorii prin majorare, a
unei investiţii din Listă. (Anexa de fundamentare nr.4 – Programul de investiţii, dotări şi
sursele de finanţare”)
Prin adresa nr.8101/15.12.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub
nr.27710/15.12.2017, Regia transmite Hotărârea Consiliului de administraţie
nr.42/14.12.2017 şi documentaţia justificativă (Anexa 1-Bugetul de venituri şi cheltuieli
şi Anexa de Fundamentare nr.2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi
în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora precum şi Nota
de Fundamentare nr.8055/14.12.2017 a directorului economic) de solicitare a unei noi
rectificări a bugetului de venituri şi cheltuieli, prin reaşezarea veniturilor şi a
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cheltuielilor, conform preliminărilor de final de an, fără afectarea volumului total al
acestora şi nici a subvenţiei aprobată anterior la activitatea de exploatare şi investiţii.
Astfel, în cadrul activităţii de exploatare au loc modificări în structura veniturilor
proprii, respectiv o creştere cu 125 mii lei faţă de bugetul rectificat anterior la venituri
din producţia vândută (de la 272 mii lei la 397 mii lei - rd.3 din Anexa de Fundamentare
nr.2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi
cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora”) şi scăderea cu 126 mii lei la alte
venituri din exploatare(rd.14 din Anexa de Fundamentare nr.2).
La cheltuielile de exploatare se propun reaşezări de sume la unele alineate din cadrul
Cheltuielilor cu bunuri şi servicii, respectiv, creşteri la cheltuieli cu piesele de schimb
(rd.35 din Anexa de fundamentare nr.2) de la 70 mii lei la 110 mii lei, creştere care se
compensează cu economiile de la alineatul “cheltuieli privind energia şi apa”, care scad
de la 470 mii lei la 399 mii lei.
În ceea ce priveşte Cheltuielile cu personalul, conform notei justificative înregistrate la
Regie sub nr.8055/14.12.2017 a directorului economic, acestea sunt influenţate în sensul
scăderii lor, prin aplicarea Hotărârii Consiliului de Administraţie nr.31/26.09.2017 privind
reducerea temporară a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive
economice, tehnologice, structurale sau similare, pe durata de închidere a Aeroportului,
respectiv, perioada 01.10.2017-31.01.2018.
În aceste condiţii, s-au pus în aplicare măsuri de acordare indemnizaţii de 75% din salariul
de bază, conform prevederilor Contractului colectiv de muncă, pentru salariaţii care nu
mai desfăşoară activitate pe Aeroport şi reducerea programului de lucru de la 5 la 4 zile
pe săptămână, pentru ceilalţi angajaţi, cu reducerea corespunzătoare a salariului, în
conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 –Codul Muncii, republicat.
Influenţa asupra totalului Cheltuielilor de personal este de scădere de la 4.200 mii lei,
conform bugetului aprobat, la 4077 mii lei, propunere rectificare (rd.11 din Anexa nr.1 Bugetul activităţii generale - economie 123 mii lei), efect al scăderii cheltuielilor cu
salariile de la 3104 mii lei la 2847 mii lei (rd.13 din Anexa nr.1 - economii 257 mii lei).
Economia de la cheltuielile salariale este parţial anulată (104 mii lei), de creşterea
înregistrată la alineatul „cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi
alte obligaţii legale”, rd.18 din Anexa 1, urmare a evidenţierii şi plăţii indemnizaţiei de
75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat pentru salariaţii care nu
mai desfăşoară activitate în anul curent.
Aplicarea măsurilor de reducere temporară a activităţii produce modificări şi asupra
numărului de personal prognozat la finele anului (rd.48 din Anexa 1) care scade de la 139
persoane la 60 persoane, precum şi asupra numărului mediu de salariaţi total (rd.49 din
Anexa 1) care scade de la 120 persoane la 88 persoane.
Pe baza noilor date au fost recalculaţi indicatorii privind câştigul mediu lunar pe salariat
şi productivitatea muncii.
Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A “Aeroportul Transilvania Tîrgu
Mureş” se impune în baza art.10 alin.(2), lit.f) din OG 26/2013, pentru reaşezarea
veniturilor şi cheltuielilor Regiei, în condiţiile de recalculare a indicatorilor de
productivitate urmare a scăderii numărului mediu de personal previzionat până la
sfârşitul anului, de la 120 salariaţi la 88 salariaţi,şi nu în ultimul rând pentru separarea
activităţii aeronautice de activitatea nonaeronautică (comercială), în Anexa de
Fundamentare nr.2, pentru respectarea principiilor enunţate la Cap.5 din noile Orientări
privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor şi companiilor aeriene
(2014/C99/03).
DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean
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DIRECȚIA JURIDICĂ
Nr.27810/18.12.2017
Dosar nr.VI/D/1
RAPORT
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania
Tîrgu Mureș”, pe anul 2017
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu
expunerea de motive nr.27748/18.12.2017 şi raportul de specialitate al Direcției
Economice,
În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.172/23.11.2017, am
procedat la întocmirea prezentului raport, prin care precizăm următoarele:
Bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” pe anul 2017
a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.33/30.03.2017. Acesta a
suferit 3 rectificări, și anume, prin: Hotărârea Consiliului Județean Mureș
nr.108/27.07.2017, Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.137/28.09.2017 și Hotărârea
Consiliului Județean Mureș nr.174/23.11.2017.
Rectificarea a fost propusă prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.42/14.12.2017.
Conform prevederilor art.10 alin.(2) din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativteritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie
majoritară, cu modificările și completările ulterioare, operatorii economici pot proceda
la rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, conform prevederilor art.4, atunci când
din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului unor indicatori
economico-financiari aprobaţi, în situațiile menționate la literele ”a” – ”f” din actul
normativ.
De asemenea, potrivit prevederilor art.10 alin.(4), în situațiile de la lit.”f” rectificarea
bugetelor de venituri şi cheltuieli prevăzută la alin.(2), se aprobă în condiţiile art.4 alin.
(1) - (3), până la finele exerciţiului financiar al anului curent, respectiv prin hotărâre de
consiliu județean.
R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” a prezentat în vederea aprobării, astfel cum se
prevede la art.6 alin.(1) din O.G. nr.26/2013, bugetul de venituri şi cheltuieli însoţit de
anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Conform prevederilor art.6 alin.(3) din același act normativ, Consiliul Județean Mureș,
are obligația ca ”… în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor
bugetelor de venituri şi cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în
vigoare, să elaboreze şi să transmită în vederea avizării documentaţia necesară aprobării
acestora sau să le aprobe, după caz”.
Conform Raportului de specialitate anexat proiectului de hotărâre, rectificarea propusă a
Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, pe anul
2017, implică activitatea de exploatare, prin reașezarea de sume atât la venituri cât și la
cheltuieli, fără modificarea volumului total.
Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A
„Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, pe anul 2017, respectă prevederile Ordinului
Ministrului Finanțelor Publice nr.20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii
bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia.
Potrivit prevederilor art.91 alin.(1) lit. „a” și alin.(2) lit.”d” din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările
ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş, exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi
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obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii
autonome, în condiţiile legii.
Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor
art.80-82, raportate la cele ale art. 6 alin.(3) coroborat cu art.30 din Legea nr.24/2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu
modificările si completările ulterioare.
Față de argumentele anterior expuse, raportat la prevederile art.91 alin.(3), lit.”a” din
Legea nr.215/2001 apreciem că proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului
general al Județului Mureș pentru anul 2017, poate fi supus dezbaterii și aprobării
plenului Consiliului Judeţean Mureş.
DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș

HOTĂRÂREA NR.197
din 21 decembrie 2017
pentru aprobarea Raportului privind execuţia preliminată a bugetului general
consolidat al Judeţului Mureş în 2017
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.27593/15.12.2017 la proiectul de hotărâre pentru
aprobarea Raportului privind execuţia preliminată a bugetului general consolidat al
Judeţului Mureş în 2017, raportul de specialitate al Direcţiei Economice, raportul
Serviciului Juridic, precum şi avizul 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 preliminată a bugetului general
consolidat al Judeţului Mureş în 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
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DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.27593/15.12.2017
Dosar VI D/1
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția preliminată a
bugetului general consolidat al Județului Mureș în 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
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.
Preliminarea execuției bugetului general consolidat al Județului Mureș, 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

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.27594/15.12.2017
Dosar VI D/1
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția preliminată a
bugetului general consolidat al Județului Mureș în 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
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 să
nu înregistreze plăți restante și diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul
anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte și
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suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte să fie mai mare decât
zero.
În vederea întocmirii analizei prevăzute de legiuitor, au fost analizate distinct
componentele bugetului general consolidat al Județului Mureș, respectiv: bugetul
județean (sursa 02 – Anexa nr.1/1) și bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din
venituri proprii (sursa 10 – Anexa nr.1/2). Pentru fiecare dintre aceste bugete au fost
selectate următoarele date:
- Bugetul aprobat în anul 2017 – reprezentând baza de comparație pentru preliminarea
execuției bugetare;
- Încasările și plățile efective realizate la 30.11.2017 – reprezentând baza de calcul a
preliminării bugetului 2017;
În vederea preliminării execuției bugetului 2017 au fost efectuate următoarele calcule:
- La cheltuielile de personal executate efectiv la 31.11.2017 de către fiecare instituție
subordonată Consiliului Județean Mureș s-a adăugat o lună integrală, considerându-se că
execuția lunii decembrie va aproximativ la nivelul lunii noiembrie 2017.
- La cheltuielile materiale executate efectiv la 31.11.2017 de către fiecare instituției
subordonată Consiliului Județean Mureș s-a adăugat încă o lună de execuție,
reprezentând aproximativ 1/11 din plățile efective la 31.11.2017.
- Cheltuielile de capital au fost considerate ca fiind plătite integral până la sfârșitul
anului
Consolidarea bugetului general al Județului Mureș privește sumele transferate instituțiilor
subordonate, atât în cadrul secțiunii de funcționare cât și în cadrul secțiunii de
dezvoltare.
La 30.11.2017, bugetul Județului Mureș prezintă excedent, în cuantum de 53.602.338 lei,
format din: 5.878.423 lei excedent al secțiunii de dezvoltare și 47.735.993 lei excedent al
secțiunii de funcționare. Precizăm că excedentul înregistrat la sfârșitul lunii noiembrie
este grevat de angajamentele bugetare și legale ce urmează să fie plătite în cursul lunii
decembrie.
În urma preliminării bugetului, a rezultat un deficit al bugetului general al Județului
Mureș în sumă de 104.326.045 lei, acoperit din excedentul cumulat al anilor precedenți,
în sumă de 137.280.000 lei, și un excedent al secțiunii de funcționare în sumă de
32.792.526 lei, rezultat în urma eficientizării cheltuielilor.
Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii înregistrează la
30.11.2017 un excedent de 14.457.344 lei, excedent care, de asemenea, este grevat de
angajamentele bugetare și legale ce urmează să fie plătite în cursul lunii decembrie.
Consolidarea bugetului general al Județului Mureș privește sumele transferate instituțiilor
subordonate, atât în cadrul secțiunii de funcționare cât și în cadrul secțiunii de
dezvoltare.
În urma preliminării bugetului general consolidat al Județului Mureș rezultă că, în baza
datelor disponibile în acest moment, secțiunea de dezvoltare se va încheia cel mai
probabil cu un deficit, inferior celui programat de 137.280.000 lei. De asemenea,
secțiunea de funcționare se va închide cu un excedent, care se va adăuga excedentului
cumulat al anilor precedenți și va putea fi utilizat în 2018 pentru susținerea secțiunii de
dezvoltare și pentru acoperirea golurilor temporare de casă.
Analiza întreprinsă cu prilejul întocmirii proiectului de Hotărâre permite autorității să
cunoască, înainte de încheierea anului calendaristic, situația reală a execuției bugetului,
permițând luarea de măsuri pentru încheierea exercițiului bugetar în cele mai bune
condiții.
Preliminarea execuției bugetului general consolidat al Județului Mureș, propusă spre
aprobare, prezintă poziţia şi performanţa financiară a Consiliului Judeţean și a
instituțiilor subordonate finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum şi
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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
DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr.27711/15.12.2017
Dosar nr.VI/D/1
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului privind execuția preliminată a
bugetului general consolidat al Județului Mureș în 2017
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu
expunerea de motive nr.27593/15.12.2017 şi raportul de specialitate al Direcției
economice,
În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.172/23.11.2017, am
procedat la întocmirea prezentului raport, prin care precizăm următoarele:
Potrivit prevederilor art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare, ”în lunile aprilie, iulie şi octombrie,
pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea,
ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre
analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe
cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de
a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin
rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:
a) să nu înregistreze plăţi restante;
b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat
pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate
şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.
Astfel, conform Raportului de specialitate anexat proiectului de hotărâre, au fost
analizate distinct bugetul județean și bugetul instituțiilor subordonate finanțate integral
sau parțial din venituri proprii.
Analizând preliminarea execuției bugetului general consolidat al județului Mureș, propusă
spre aprobare, s-a concluzionat că administrarea și utilizarea resurselor s-a făcut cu
respectarea Legii nr.273/2006 și a Legii contabilității nr.82/1991, utilizând indicatorii din
sistemul finanțelor publice, respectând procedurile și principiile contabile specifice.
Potrivit prevederilor art.91 alin.(3) lit.„a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean
Mureş aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, bugetul propriu al
judeţului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de
încheiere a exerciţiului bugetar.
Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor
art.80-82, raportate la cele ale art.6 alin.(3) coroborat cu art.30 din Legea nr.24/2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu
modificările si completările ulterioare.
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Față de argumentele anterior expuse, raportat la prevederile art.91 alin.(3), lit.”a” din
Legea nr.215/2001 apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului
privind execuția preliminată a bugetului general consolidat al Județului Mureș în anul
2017, poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş.
DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș
HOTĂRÂREA NR.198
din 21 decembrie 2017
privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2018 bugetului propriu al
judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.23893/07.11.2017 la proiectul de hotărâre privind
aprobarea unor taxe şi tarife locale datorate în anul 2017 bugetului propriu al judeţului şi
instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş, raportul de specialitate al Direcţiei
Economice, raportul Serviciului Juridic, precum şi avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere dispoziţiile:
- art.453-500 din Legea privind Codul Fiscal nr.227/2015, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa
şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi Hotărârii Guvernului nr.387/2005 privind aprobarea bazei de calcul pentru
stabilirea taxelor privind furnizarea datelor din Registrul permanent de evidenţă a
populaţiei;
- Legii nr.159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii
electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării
reţelelor de comunicaţii electronice şi ale Legii nr.154/2012 privind regimul
infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi Normele de aplicare a Legii nr. 50/1991
aprobate prin Ordinul nr. 839/2009 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei;
- art.41, 46 şi 47 din OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art.20, alin.(1), lit.„b”, art.27, art.30, alin.(1) şi (2) şi art.68 din Legea privind
finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(3), lit.c) şi art.97, alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu
respectarea procedurii, reglementate de Legea nr.52/2003, privind transparenţa
decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2018 se aprobă cuantumul taxelor şi tarifelor
pentru unele activităţi care constituie venituri proprii ale bugetului judeţului Mureş şi a
instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş, conform anexelor nr.1, 2, 3, 4 și 5,
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2.(1) De executarea prezentei hotărâri răspund Direcţia Economică, Direcţia Juridică
şi Administraţie Publică, Direcţia Tehnică, Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism şi
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş.
(2) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Mureş şi se comunică
Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor
Mureş şi Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

DIRECŢIA ECONOMICĂ
Nr.23893/07.11.2017
Dosar VI D/1
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate, în anul
2018, bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean
Mureş
Potrivit dispoziţiilor art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.30, alin.(2) din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru
prestarea unor servicii persoanelor fizice sau juridice, consiliile judeţene pot adopta taxe
speciale.
Conform prevederilor art.30, alin (6) din Legea nr.273/2006, taxele speciale se fac venit
la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele fizice sau juridice care
beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-a instituit taxele respective.
Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș este o instituție publică de interes
județean, ce funcționează în subordinea Consiliului Județean Mureș potrivit
O.G.nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice
comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare.
Conform art.20 din O.G. nr.84/2001 „finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, care funcţionează ca instituţii
publice cu personalitate juridică, se asigură din venituri proprii şi subvenţii de la
bugetele locale”.
Potrivit art.21 din acelaşi act normativ: „veniturile proprii ale serviciilor publice
comunitare prevăzute la art.20, provin din sumele încasate din activităţile de eliberare
a documentelor, prin valorificarea formularelor utilizate în procesul de eliberare a
acestora şi prin furnizarea, în condiţiile legii, a actelor referitoare la persoană, precum
şi din donaţii şi sponsorizări”.
În acest context, pentru activitățiile care vor fi prestate, Direcția Județeană de Evidență
a Persoanelor Mureș prin adresa nr.7667/10.10.2017 înregistrată la Consiliul Județean sub
nr.21351/10.10.2017, propune, pentru anul 2018, taxa specială privind furnizarea la nivel
teritorial a datelor cu caracter personal din Registrul național de evidență a persoanelor,
în cuantum de 5 lei/verificare/persoană în sistem informatic.
Prin Nota internă nr.21311 din 17.10.2017 Serviciul Administrație Publică și Cancelarie
propune actualizarea cu indicele de inflație a tarifului perceput pentru serviciul de
Cercetare a documentelor din arhivă, cu respectarea prevederilor art.491 din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal.
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Prevederile art.7, alin.(18) şi (19), şi art.45 alin.(1^1) din Legea nr.50/1991, privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, reglementează perceperea de taxe la eliberarea certificatelor de
urbanism, a autorizaţiilor de construire, precum şi a avizului structurii de specialitate.
Dispoziţiile art.474 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare stabilesc limitele minime și maxime ale taxelor pentru eliberarea
certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire precum şi a altor avize.
În baza OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş, în calitate de administrator al
drumurilor judeţene din judeţul Mureş, are obligaţia de a urmări şi verifica respectarea
prevederilor legale privind execuţia lucrărilor de orice fel realizate în zona drumurilor,
precum şi întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor publice judeţene din
judeţul Mureş.
În acest sens, în conformitate cu dispoziţiile art.46, coroborate cu cele ale
art.47, alin.(7) şi (10) din actul normativ mai sus indicat, pentru utilizarea amprizei şi a
zonei de siguranţă a drumurilor publice prin amplasarea supraterană sau subterană a unor
construcţii, instalaţii şi/sau panouri publicitare, prin executarea de căi de acces la
drumul public, cu amenajările aferente, parcări, refugii auto, platforme carosabile şi de
control, precum şi pentru accesul în zona drumului public pentru efectuarea unor lucrări,
acceptate de administratorul drumului, se aplică tarife pentru utilizare şi access în zona
drumului, care se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru drumurile de
interes judeţean.
În baza prevederilor legale susmenționate, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș
nr.144/2017 a fost aprobat ”Regulamentul privind condiţiile în care se realizează accesul
furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe domeniul public al Județului Mureș,
aflat în administrarea Consiliului Județean Mureș” precum și ”Contractul-cadru de
exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe
domeniul public al județului Mureș, aflat în administrarea Consiliului Județean Mureș”.
Potrivit Normelor tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi
panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere
aprobate prin Ordinul nr.571/1997, emis de Ministerul Transporturilor, cu modificările
ulterioare, acceptul administratorului drumului comportă două faze prealabile începerii
lucrărilor, constând în emiterea acordului prealabil, respectiv a autorizaţiei de amplasare
şi acces la drum.
Conform prevederilor art.41 din OG nr.43/1997, Consiliul Judeţean Mureş, în calitate de
administrator al drumurilor judeţene din judeţul Mureş, poate elibera autorizaţii speciale
de transport, pentru efectuarea transportului pe aceste drumuri cu vehicule rutiere,
înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state cu depăşirea masei totale
maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime admise
prevăzute în anexele 2 şi 3 din OG nr.43/1997, în condiţiile stabilite prin ordin comun al
ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului administrației și internelor.
Conform textului legal amintit, se aplică tarife suplimentare de utilizare a drumurilor
calculate în funcţie de masa totală, de masele pe axe, de dimensiunile rezultate la
transport, de categoria drumului şi de lungimea traseului care urmează să fie parcurs.
Tarifele susmenţionate şi excepţiile de la plata acestora se stabilesc de administratorii
drumurilor publice şi se aprobă prin hotărâre a consiliilor judeţene, pentru drumurile de
interes judeţean, conform prevederilor art.41, alin.(22) din același act normativ.
Menționăm de asemenea că s-au avut în vedere și prevederile Ordinului ministrului
delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine
nr.290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Autostrăzi
și Drumuri Naționale din România SA, cu modificările și completările ulterioare, precum și
Normele privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau
dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în
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Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, aprobate prin Ordinul
comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţieişi
internelor nr.356/107/2010 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi
desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele
şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr.43/1997
privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare.
Taxele susmenţionate se constituie ca venituri pentru proiectarea, administrarea,
exploatarea, întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor judeţene aflate în
administrarea Consiliului Judeţean Mureş, în aplicarea prevederilor art.40^1 din OG
nr.43/1997.
De asemenea, s-au avut în vedere prevederile Legii nr.159/2016 privind regimul
infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea
unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice și
ale Legii nr.154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice
(articolele neabrogate) care stabilesc condiţiile în care se realizează accesul furnizorilor
de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată în vederea
construirii, instalării, întreţinerii, înlocuirii ori mutării reţelelor de comunicaţii
electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii acestora şi
unele măsuri privind construirea de reţele de comunicaţii electronice.
Faţă de toate considerentele mai sus arătate, coroborate cu dipoziţiile art.27 din Legea
nr.273/2006, potrivit cărora consiliile judeţene au competenţa de a stabili impozite şi
taxe locale în limitele şi în condiţiile legii şi având în vedere faptul că prin dimensionarea
taxelor şi tarifelor locale pentru anul 2018 se urmăreşte asigurarea unor surse de
venituri, la bugetul local şi ale instituţiilor subordonate, în vederea angajării şi acoperirii
cheltuielilor acestor bugete, propunem adoptarea proiectului de hotărâre alăturat,
împreună cu anexele 1 – 5, care fac parte integrantă din acesta.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Nr.27664/15.12.2017
Dosar VI.D/1
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate, în anul
2018, bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean
Mureş
În conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și ale art.30,
alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, ambele cu modificările și
completările ulterioare, consiliile judeţene pot institui taxe pentru funcționarea unor
servicii publice locale, create pentru interesul persoanelor fizice și juridice.Cuantumul
taxelor se stabilesc anual, iar veniturile obținute din acestea se utilizează integral pentru
finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționarea a acestor servicii.
Conform prevederilor art.30, alin.(6) din Legea nr.273/2006, taxele speciale se fac venit
la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele fizice sau juridice care
beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.
În acest sens, direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Mureș, precum și Direcția de Evidență a Persoanelor Mureș, au înaintat propuneri privind
aprobarea taxelor și tarifelor pentru serviciile oferite comunității județene în anul 2018,
cuprinse în anexele 1 – 5 la proiectul mai sus amintit.
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Astfel, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș este o instituție publică de
interes județean, ce funcționează în subordinea Consiliului Județean Mureș potrivit O.G.
nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare
de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare.
Conform art.20 din O.G. nr.84/2001 „finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, care funcţionează ca instituţii
publice cu personalitate juridică, se asigură din venituri proprii şi subvenţii de la
bugetele locale”.
Potrivit art.21 din acelaşi act normativ: „veniturile proprii ale serviciilor publice
comunitare prevăzute la art.20, provin din sumele încasate din activităţile de eliberare
a documentelor, prin valorificarea formularelor utilizate în procesul de eliberare a
acestora şi prin furnizarea, în condiţiile legii, a actelor referitoare la persoană, precum
şi din donaţii şi sponsorizări”.
Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean sub nr.21351/10.10.2017, Direcția
Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș, propune, pentru anul 2018, taxa specială
privind furnizarea la nivel teritorial a datelor cu caracter personal din Registrul național
de evidență a persoanelor, în cuantum de 5 lei/verificare/persoană în sistem informatic.
Prin Nota internă nr.21311 din 17.10.2017 Serviciul Administrație Publică și Cancelarie
propune actualizarea cu indicele de inflație a tarifului perceput pentru serviciul de
Cercetare a documentelor din arhivă, cu respectarea prevederilor art.491 din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal.
Prevederile art.7, alin.(18) şi (19), şi art.45 alin.(1^1) din Legea nr.50/1991, privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, reglementează perceperea de taxe la eliberarea certificatelor de
urbanism, a autorizaţiilor de construire, precum şi a avizului structurii de specialitate.
Dispoziţiile art.474 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare stabilesc limitele minime și maxime ale taxelor pentru eliberarea
certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire precum şi a altor avize.
Prin Raportul nr.22777/26.10.2017, Direcția Juridică și Administrație Publică propune
eliminarea Capitolului III din Anexa 2 la proiectul de act administrativ.
În această anexă sunt cuprinse taxe și tarife pentru anul 2018, propuse de Serviciul
Avizare, Autorizare și Control din cadrul Direcției Amenajare Teritoriu și Urbanism,
cuprinse în Anexa 2, la proiectul de act administrativ.
În baza OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş, în calitate de administrator al
drumurilor judeţene din judeţul Mureş, are obligaţia de a urmări şi verifica respectarea
prevederilor legale privind execuţia lucrărilor de orice fel realizate în zona drumurilor,
precum şi întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor publice judeţene din
judeţul Mureş.
În acest sens, în conformitate cu dispoziţiile art.46, coroborate cu cele ale
art.47, alin.(7) şi (10) din actul normativ mai sus indicat, pentru utilizarea amprizei şi a
zonei de siguranţă a drumurilor publice prin amplasarea supraterană sau subterană a unor
construcţii, instalaţii şi/sau panouri publicitare, prin executarea de căi de acces la
drumul public, cu amenajările aferente, parcări, refugii auto, platforme carosabile şi de
control, precum şi pentru accesul în zona drumului public pentru efectuarea unor lucrări,
acceptate de administratorul drumului, se aplică tarife pentru utilizare şi access în zona
drumului, care se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru drumurile de
interes judeţean.
În baza prevederilor legale susmenționate, prin HCJ Mureș nr.144/2017 a fost aprobat
”Regulamentul privind condiţiile în care se realizează accesul furnizorilor de rețele de
comunicații electronice pe domeniul public al Județului Mureș, aflat în administrarea
Consiliului Județean Mureș” precum și ”Contractul-cadru de exercitare a dreptului de
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acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe domeniul public al județului
Mureș, aflat în administrarea Consiliului Județean Mureș”.
Potrivit Normelor tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi
panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere
aprobate prin Ordinul nr.571/1997, emis de Ministerul Transporturilor, cu modificările
ulterioare, acceptul administratorului drumului comportă două faze prealabile începerii
lucrărilor, constând în emiterea acordului prealabil, respectiv a autorizaţiei de amplasare
şi acces la drum.
Conform prevederilor art.41 din OG nr.43/1997, Consiliul Judeţean Mureş, în calitate de
administrator al drumurilor judeţene din judeţul Mureş, poate elibera autorizaţii speciale
de transport, pentru efectuarea transportului pe aceste drumuri cu vehicule rutiere,
înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state cu depăşirea masei totale
maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime admise
prevăzute în anexele 2 şi 3 din OG nr.43/1997, în condiţiile stabilite prin ordin comun al
ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului administrației și internelor.
Conform textului legal amintit, se aplică tarife suplimentare de utilizare a drumurilor
calculate în funcţie de masa totală, de masele pe axe, de dimensiunile rezultate la
transport, de categoria drumului şi de lungimea traseului care urmează să fie parcurs.
Tarifele susmenţionate şi excepţiile de la plata acestora se stabilesc de administratorii
drumurilor publice şi se aprobă prin hotărâre a consiliilor judeţene, pentru drumurile de
interes judeţean, conform prevederilor art.41, alin.(22) din același act normativ.
Menționăm de asemenea că s-au avut în vedere și prevederile Ordinului ministrului
delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine
nr.290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Autostrăzi
și Drumuri Naționale din România SA, cu modificările și completările ulterioare, precum și
Normele privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau
dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în OG
nr.43/1997 privind regimul drumurilor, aprobate prin Ordinul comun al ministrului
transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţieişi internelor
nr.356/107/2010 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi desfăşurarea
circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau
dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind
regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare.
Taxele susmenţionate se constituie ca venituri pentru proiectarea, administrarea,
exploatarea, întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor judeţene aflate în
administrarea Consiliului Judeţean Mureş, în aplicarea prevederilor art.40^1 din OG
nr.43/1997.
De asemenea, s-au avut în vedere prevederile Legii nr.159/2016 privind regimul
infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea
unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice și
ale Legii nr.154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice
(articolele neabrogate) care stabilesc condiţiile în care se realizează accesul furnizorilor
de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată în vederea
construirii, instalării, întreţinerii, înlocuirii ori mutării reţelelor de comunicaţii
electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii acestora şi
unele măsuri privind construirea de reţele de comunicaţii electronice.
Faţă de argumentele expuse anterior, opinăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea
unor taxe și tarife locale datorate în anul 2018 bugetului propriu al județului Mureș și
instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș, poate fi supus dezbaterii și adoptării
proiectului de hotărâre alăturat, împreună cu anexele 1 – 5, care fac parte integrantă din
aceasta.
DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean
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DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr.27712/15.12.2017
Dosar VI/D/1
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în anul 2018
bugetului propriu al județului Mureș și instituțiilor subordonate Consiliului Județean
Mureș
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu
expunerea de motive nr.23893/7.11.2017 şi raportul de specialitate al Direcției
economice,
În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.172/23.11.2017, am
procedat la întocmirea prezentului raport, prin care precizăm următoarele:
În baza prevederilor art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, precum și ale
art.30 alin.(1) din Legea privind finanțele publice locale nr.273/2006, ambele cu
modificările și completările ulterioare, consiliile județene pot institui taxe pentru
funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi juridice.
Cuantumul taxelor se stabileşte anual conform prevederilor art.30 alin.(2) din Legea
nr.273/2006, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea
cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice de interes local, precum şi
pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a acestor servicii.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în anul 2018
bugetului propriu al județului Mureș și instituțiilor subordonate Consiliului Județean
Mureș, a fost supus procedurii reglementate prin Legea nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
Astfel, proiectul a fost publicat pe site-ul Consiliului Județean Mureș, cu luarea în
considerare a opiniei formulate prin Raportul de specialitate al Serviciului Juridic
referitor la proiectul de act administrativ, respectiv eliminarea Capitolului III din Anexa
nr.2, demers în urma căruia nu s-au primit propuneri, sugestii sau opinii cu privire la
proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, astfel cum se prevede la art.7 alin.(4)
din Legea nr.52/2003.
Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor
art.80-82, raportate la cele ale art.6 alin.(3) coroborat cu art.30 din Legea nr.24/2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu
modificările si completările ulterioare.
Față de argumentele anterior expuse, raportat la prevederile art.91 alin.(3), lit.”c” din
Legea nr.215/2001 apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea unor tarife și
taxe locale datorate în anul 2018 bugetului propriu al județului Mureș și instituțiilor
subordonate Consiliului Județean Mureș, poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului
Consiliului Judeţean Mureş.

DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș
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HOTĂRÂREA NR.199
din 21 decembrie 2017
privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a
arendei stabilită potrivit legii în cursul anului 2018
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.22010/18.10.2017 la proiectul de hotărâre privind
stabilirea preţurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei stabilită
potrivit legii în cursul anului 2018, raportul de specialitate, raportul Serviciului Juridic,
precum şi avizul comisiilor de specialitate,
Ţinând seama de prevederile art.84, alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,
cu toate modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere propunerea făcută de către Direcţia pentru Agricultură Mureş cu adresa
nr.21716/13.10.2016, cu privire la preţul mediu la produsele agricole în anul 2017,
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1064/2013 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991,
În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1), lit.f) şi ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală republicată cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Se stabilesc preţurile medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei
stabilită potrivit legii în cursul anului 2018, în natură, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Direcţia Economică din
cadrul Consiliului Judeţean Mureş.
Art.3. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al Judeţului Mureş şi se va
transmite Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş pentru a fi comunicată
unităţilor fiscale din subordine.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
p. SECRETAR
Genica Nemeş
Director executiv

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.22.010/18.10.2017
Dosar VI.D/1
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru
evaluarea în lei a arendei stabilită potrivit legii în cursul anului 2018
Potrivit art.84, alin.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,
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evaluarea în lei se va face pe baza preţurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin
Hotărâre a Consiliului Judeţean, ca urmare a propunerilor direcţiilor teritoriale de
specialitate ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, hotărâre care
trebuie emisă înainte de începerea anului fiscal. Aceste hotărâri se transmit, în cadrul
aceluiași termen direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, pentru a fi
comunicate unităților fiscale din subordine.
În baza nivelurilor orientative care stau la baza stabilirii prețurilor medii la unele produse
agricole, comunicate de către Direcția pentru Agricultură Mureș prin adresa
nr.21.716/13.10.2017, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.27635/15.12.2017
Dosar VI.D/1
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru
evaluarea în lei a arendei stabilită potrivit legii în cursul anului 2018
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu toate modificările și completările ulterioare, a
stabilit în sarcina consiliilor județene aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole
pentru evaluarea în lei a arendei. Astfel, în cazul în care arenda se exprimă în natură,
evaluarea în lei are la bază prețurile medii stabilite prin Hotărâre, la propunerea
direcțiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării
Rurale.
Prin adresa nr.21.573/11.10.2017, Consiliul Județean Mureș a solicitat Direcției pentru
Agricultură și Dezvoltare Rurală Mureș întocmirea propunerilor privind prețurile medii ale
produselor agricole pentru anul 2018. În urma solicitării, Direcția pentru Agricultură și
Dezvoltare Rurală Mureș a întocmit o situație privind prețurile medii practicate în piețele
de pe teritoriul județului, precum și prețurile medii practicate de către firmele care
preiau producția în vederea vânzării cu amănuntul sau în vederea prelucrării acesteia.
După întocmirea situației, Direcția a luat legătura cu producătorii agricoli și cu asociațiile
acestora, consultându-i cu privire la prețurile cu care aceștia și-au vândut producția
anului 2017.
Prețurile medii propuse pentru calculul arendei în anul 2018 prezintă diferențe față de
prețurile aprobate pentru anul 2017, lucru datorat oscilației prețurilor, precum și
condițiilor de producție, care diferă de la un an la altul. Cea mai mare creștere, cu
aproximativ 33% mai mare decât anul trecut se constată la următoarele produse:
păstârnac, varză roșie, mere, brânzeturi și telemea. Există în listă și produse agricole la
care s-au înregistrat scăderi, datorate diferențelor de producție înregistrate de la un an
la altul. Dintre acestea, cea mai mare scădere se înregistrează la gogoșar, care are o
scădere de 30%. Scăderi situate între 25% și 10% înregistrează și următoarele produse:
floarea soarelui, ceapă albă, ardei și ardei capia. De asemenea, se constată că în lista
cuprinzând prețurile medii practicate în piețele din județul Mureș apar produse agricole
noi: mazăre boabe, ridichi, gulii – gulioare, salată, spanac, sfeclă roșie, ridichi negre,
prune, pepene galben și pepene verde. Acest lucru se datorează extinderii producției
agricole din județul Mureș cu aceste produse și ca urmare a apariției necesității de a
stabili prețurile medii în vederea calculării arendei.
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Potrivit art.84, alin.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 vederea stabilirii sumelor datorate în cazul în
care arenda se exprimă în natură, calculul se realizează de către direcțiile generale ale
finanțelor publice județene, în baza prețurilor medii ale produselor agricole stabilite prin
Hotărâre a Consiliului Județean.
Astfel, în cazul neaprobării, sau a nerespectării termenului prevăzut de lege, respectiv
emiterea Hotărârii înainte de începerea anului fiscal, Direcția Generală a Finanțelor
Publice Mureș se află în imposibilitatea de a stabili sumele datorate de către contribuabili
ca impozit pe arenda primită. Acest fapt ar împiedica încasarea veniturilor la bugetul de
stat – sursă din care se face și echilibrarea bugetului general al Județului Mureș.
Ținând cont de cele de mai sus și în baza nivelurilor orientative care stau la baza stabilirii
prețurilor medii la unele produse agricole, comunicate de către Direcția pentru
Agricultură Mureș prin adresa nr.21.716/13.10.2017, propunem aprobarea proiectului de
hotărâre alăturat.
DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr.27714/15.12.2017
Dosar VI/D/1
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru
evaluarea în lei a arendei stabilită potrivit legii, în cursul anului 2018
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu
expunerea de motive nr.22010/18.10.2017 și raportul de specialitate al Direcției
Economice,
În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.172/23.11.2017, am
procedat la întocmirea prezentului raport, prin care precizăm următoarele:
Potrivit prevederilor art.84, alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare: ”În cazul în care arenda se exprimă în natură,
evaluarea în lei se face pe baza preţurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin
hotărâri ale consiliilor judeţene şi, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului
Bucureşti, ca urmare a propunerilor direcţiilor teritoriale de specialitate ale
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, hotărâri ce trebuie emise înainte de
începerea anului fiscal (...)”.
Proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru
evaluarea în lei a arendei stabilită potrivit legii, în cursul anului 2018, a fost supus
procedurii reglementate prin Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Astfel, proiectul a fost publicat pe site-ul Consiliului Județean Mureș, demers în urma
căruia nu s-au primit propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ
supus dezbaterii publice, astfel cum se prevede la art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003.
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Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor
art.80-82, raportate la cele ale art.6 alin.(3) coroborat cu art.30 din Legea nr.24/2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu
modificările si completările ulterioare.
Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind,
stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei stabilită
potrivit legii, în cursul anului 2018, poate fi supus dezbaterii şi aprobării plenului
Consiliului Judeţean Mureş.

DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș
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