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HOTĂRÂREA NR.44 
din  26 aprilie 2018 

privind rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2018 
 
 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.8717/20.04.2018 a Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, Raportul de specialitate al Direcției Economice, Raportul Serviciului Juridic, 
precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

În conformitate cu prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(3) lit. a) şi ale art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

hotărăşte: 

 

Art.I. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.15/2018 privind aprobarea bugetului 
general al Judeţului Mureş pentru anul 2018 și stabilirea unor măsuri bugetare, 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 consolidat al Județului Mureș pe anul 2018 la venituri 
în sumă de 699.407.000 lei și la cheltuieli în sumă de 776.412.000 lei, conform anexei 
nr.1/b”; 

2. Anexele nr. 1/a, 2/a, 2/1/a, 2/2/a, 3/29, 3/33, 3/49, 3/50, 3/51, 3/67/a, 3/68, 4/a, 
4/3/a, 5/1/a, 6, 6/1, 8/a și 10 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1/b, 2/b, 
2/1/b, 2/2/b, 3/29/a, 3/33/a, 3/49/a, 3/50/a, 3/51/a, 3/67/b, 3/68/a, 4/b, 4/3/b, 
5/1/b, 6/a, 6/1/a, 8/b și 10/a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. De executarea prezentei hotărâri răspund instituţiile subordonate şi direcţiile de 
specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş. 

 
 

PREŞEDINTE                                                                                            Contrasemnează                                                               
Péter Ferenc                                                                                                    SECRETAR 

Paul Cosma                                                                                                                                                   
 
 
 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr.8717/2018 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş 
pentru anul 2018 

 

În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş poate 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa1_hot044_2018.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa2_hot044_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa2_hot044_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa3_hot044_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa4_hot044_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa5_hot044_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa6_hot044_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa8b_hot044_2018.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa10a_hot044_2018.xls
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aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale 
ordonatorilor principali de credite. 

Prin adresa nr.8405/18.04.2018 Direcția Tehnică solicită suplimentarea bugetului 
împrumutului intern cu suma de 5.354.000 lei, suplimentare necesară pentru finalizarea 
lucrării ”RK suprafețe de mișcare și RESA (inclusiv instalații aferente)” la R.A. Aeroportul 
TRANSILVANIA Tîrgu-Mureș. 

De asemenea, Direcția Tehnică, prin adresa nr.8292/17.04.2018 a solicitat suplimentarea 
fondurilor alocate prin Programul de drumuri, astfel: 

- 16.000 lei pentru Reabilitare tronson de drum județean DJ 135 Tg. Mureș - Sărățeni - 
lim. jud. Harghita – DALI; 
- 5.000 lei pentru Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe DJ 133 Mureni-Archita - lim. Județ 
Harghita km 3+167-15+000, județul Mureș – actualizare SF. 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Mureș solicită, prin adresa 
nr.7855/16.04.2018 suplimentarea bugetului secțiunii de dezvoltare cu suma de 60.000 
lei în vederea finalizării montării de panouri solare la pavilionul PRIMULA, Centrul de 
Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești. 

În urma semnării Contractului de săpătură arheologică preventivă nr.564/12/04.04.2018 
cu comuna Eremitu, Muzeul Județean Mureș a solicitat majorarea bugetului propriu al 
instituției cu suma de 130.000 lei. 

Prin adresa nr.8369/17.04.2018 Spitalul Clinic Județean Mureș solicită rectificarea 
bugetului propriu al instituției, datorită contractelor încheiate suplimentar cu Casa de 
Asigurări de Sănătate, astfel: 

- Majorarea secțiunii de funcționare cu suma de 47.000 lei; 
- Majorarea secțiunii de dezvoltare cu suma de 50.000 lei, pentru ”Proiectare + execuție 
lucrări de reparații și amenajare în vederea instalării aparatului de Rezonanță Magnetică” 
(45.000 lei) și ”Licență deviz profesional” (5.000 lei). 

Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/b, 2/b, 2/1/b, 2/2/b, 3/29/a, 3/33/a, 
3/49/a, 3/50/a, 3/51/a, 3/67/b, 3/68/a, 4/b, 4/3/b, 5/1/b, 6/a, 6/1/a, 8/b și 10/a.   

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.8490/18.04.2018. 

Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 

 
 

PREŞEDINTE 
Péter Ferenc 

 
 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr.8718/20.04.2018 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre  privind rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş 

pentru anul 2018  
 

În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş poate 
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aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale 
ordonatorilor  principali de credite. 

Prin adresa nr.8405/18.04.2018 Direcția Tehnică solicită suplimentarea bugetului 
împrumutului intern cu suma de 5.354.000 lei, suplimentare necesară pentru finalizarea 
lucrării ”RK suprafețe de mișcare și RESA (inclusiv instalații aferente)” la R.A. Aeroportul 
TRANSILVANIA Tîrgu-Mureș. 

De asemenea, Direcția Tehnică, prin adresa nr.8292/17.04.2018, a solicitat 
suplimentarea fondurilor alocate prin Programul de drumuri, astfel: 

- 16.000 lei pentru Reabilitare tronson de drum județean DJ 135 Tg.Mureș-Sărățeni-
lim.jud. Harghita – DALI; 

- 5.000 lei pentru Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe DJ 133 Mureni-Archita-lim. Județ 
Harghita km 3+167-15+000, județul Mureș – actualizare SF. 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Mureș solicită, prin adresa 
nr.7855/16.04.2018 suplimentarea bugetului secțiunii de dezvoltare cu suma de 60.000 
lei în vederea finalizării montării de panouri solare la pavilionul PRIMULA, Centrul de 
Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești. 

În urma semnării Contractului de săpătură arheologică preventivă nr.564/12/04.04.2018 
cu comuna Eremitu, Muzeul Județean Mureș a solicitat majorarea bugetului propriu al 
instituției cu suma de 130.000 lei. 

Prin adresa nr.8369/17.04.2018 Spitalul Clinic Județean Mureș solicită rectificarea 
bugetului propriu al instituției, datorită contractelor încheiate suplimentar cu Casa de 
Asigurări de Sănătate, astfel: 

- Majorarea secțiunii de funcționare cu suma de 47.000 lei; 

- Majorarea secțiunii de dezvoltare cu suma de 50.000 lei, pentru ”Proiectare + execuție 
lucrări de reparații și amenajare în vederea instalării aparatului de Rezonanță Magnetică” 
(45.000 lei) și ”Licență deviz profesional” (5.000 lei). 

Aceste modificări se regăsesc în anexele nr. 1/b, 2/b, 2/1/b, 2/2/b, 3/29/a, 3/33/a, 
3/49/a, 3/50/a, 3/51/a, 3/67/b, 3/68/a, 4/b, 4/3/b, 5/1/b, 6/a, 6/1/a, 8/b și 10/a .   

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.8490/18.04.2018. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 
Alin Mărginean 

 
 
 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr.8726/20.04.2018 

 
RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș 
pentru anul 2018 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 
expunerea de motive nr.8717/20.04.2018 şi raportul de specialitate al Direcției 
Economice,  
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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, 
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”. 

Din raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică reiese necesitatea modificării 
bugetului general al Județului Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 
nr.15/2018. 

La solicitarea unor ordonatori secundari/terțiari de credite ai instituțiilor subordonate, 
respectiv Direcția Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, Spitalul 
Clinic Județean Mureș, Muzeul Județean Mureș, precum și a Direcției Tehnice, se propun 
modificări la anexele la hotărârea prin care s-a aprobat bugetului general al Județului 
Mureș pentru anul 2018.  

Proiectul de hotărâre privind rectificarea, 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 nu 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, fiind îndeplinite condițiile reglementate la art.19 
alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, 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 2018, poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului 
Consiliului Judeţean Mureş.  

 
DIRECTOR EXECUTIV 

   Genica Nemeș 
             

 
HOTĂRÂREA NR.45 
din 26 aprilie 2018 

pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului general consolidat al 
Județului Mureș la 31 martie 2018 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.8719/20.04.2018 la proiectul de hotărâre pentru 
aprobarea Raportului privind execuția bugetului general consolidat al Județului Mureș la 
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31 martie 2018, Raportul de specialitate al Direcției Economice, Raportul Serviciului 
Juridic, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere prevederile art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(3), lit. a) și ale art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

hotărăşte: 

Articol unic. Se aprobă Raportul privind execuția bugetului general consolidat al 
Județului Mureș la 31 martie 2018, conform anexelor nr.1, nr.1/1, nr.1/2 și 1/3, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 
PREŞEDINTE                                                                                            Contrasemnează    
Péter Ferenc                                                                                                    SECRETAR 

                                                                                                                                               
Paul Cosma 

 
 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr.8719/20.04.2018 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului 
general consolidat al județului Mureș la 31 martie 2018 

 
 

În conformitate cu prevederile art.49 alin.(12) din Legea finanțelor publice locale 
nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie și 
octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al 
patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, 
spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite 
pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de 
colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului: 

a) Să nu înregistreze plăți restante; 

b) Diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru 
finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte și suma plăților efectuate și a 
plăților restante, pe de altă parte să fie mai mare decât zero. 

Execuţia bugetară la 31 martie 2018, 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 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/raport_hot045_2018.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa_hot045_2018.xls
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DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr.8720/20.04.2018 

 
 

REFERAT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului 

general consolidat al județului Mureș la 31 martie 2018 
 

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; 

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 31 martie 2018, 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 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
Alin Mărginean 

 
 
 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr.8739/20.04.2018 

 
RAPORT 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului 
general consolidat al Județului Mureș la 31 martie 2018 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 
expunerea de motive nr.8719/20.04.2018 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, 
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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. 

Față de argumentele anterior expuse, raportat la prevederile art.91 alin.(3), lit.”a” din 
legea nr.215/2001 apreciem că proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind 
execuția bugetului general consolidat al Județului Mureș la 31 martie 2018, poate fi supus 
dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş.  

 
DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 
 
             

 
HOTĂRÂREA NR.46 

  din 26 aprilie 2018 
privind aprobarea bilanţului la S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A.,  

pentru anul 2017 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş, acţionar majoritar la S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A., 

Văzând Expunerea de motive nr.8721/20.04.2018 a Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, Raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu, Servicii Publice și 
Guvernanță Corporativă din cadrul Direcției Economice, Raportul Serviciului Juridic, 
precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere adresa nr.141/17.04.2018 a S.C.”Parc Industrial Mureș” S.A., înregistrată 
la Consiliul Județean Mureș sub nr.8374/17.04.2018, prin care se înaintează situațiile 
financiare ale societății pentru exercițiul încheiat la 31.12.2017, Notele explicative la 
situațiile financiare individuale anuale la data de 31 decembrie 2017 (nr. Parc Industrial 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
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226/16.04.2017), Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare 
individuale ale societății (nr.Parc Ind. 352/17.04.2018), Raportul administratorilor S.C. 
“Parc Industrial Mureș” S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2017, precum și 
Hotărârea Consiliului de Administrație al societății nr.3/2018, 

Luând în considerare prevederile art.10 lit. b) din Statutul S.C. „Parc Industrial Mureş” 
S.A., precum şi prevederile articolului 3.1 litera a) din Contractul de reprezentare 
nr.2D/27.04.2016, încheiat între Consiliul Judeţean Mureş şi d-na Monica Dohotariu, în 
calitate de reprezentant în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Parc Industrial 
Mureş” S.A.,  

Cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.1802/29.12.2014 
pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale 
individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum și al Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.470/11.01.2018 privind 
principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a 
raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale 
Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
reglementări contabile, 

În temeiul art.91 alin.(1) Iit.a) şi alin.(2) lit.d), precum şi al art.97 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă bilanţul S.C.„Parc Industrial Mureş” S.A, împreună cu anexele acestuia 
(contul de profit şi pierdere, date informative, situaţia activelor imobilizate), la 31 
decembrie 2017, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se mandatează reprezentantul  Consiliului Judeţean Mureş în Adunarea Generală a 
Acţionarilor la S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A. să voteze aprobarea bilanţului şi anexelor 
acestuia în Adunarea Generală a Acţionarilor, în sensul celor prevăzute la art.1. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Mureş, 
S.C.„Parc Industrial Mureş” S.A. şi d-nei Monica Dohotariu, reprezentant al Consiliului 
Judeţean Mureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Parc Industrial Mureş”S.A., 
care răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

 
                                                                                                                                                                                       

PREŞEDINTE                                                                                            Contrasemnează      
Péter Ferenc                                                                                                    SECRETAR  

Paul Cosma                                                                                                                                                     
 
 

PREȘEDINTE 
Nr.8721/20.04.2018 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului la S.C „Parc Industrial Mureș” 

S.A, pentru anul 2017 
 

Consiliul Judeţean Mureş este acţionar majoritar deținând 91,62% din capitalul social la 
S.C „Parc Industrial Mureş” S.A, fiind asociat cu următoarele consilii locale: Sînpaul, 
Ungheni,Iernut şi Luduş  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2018/anexa_hot046_2018.pdf
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Societatea s-a înfiinţat în anul 2003 cu scopul administrării infrastructurii Parcului 
Industrial Mureş, obiectiv finanţat în cadrul Programului Phare 2001, Facilitatea 
Suplimentară pentru Investiţii, componenta RO 0101.03. 

S.C Parc Industrial Mureș S.A prezintă Consiliului Județean Mureș, spre aprobare, în 
calitate de acționar majoritar, situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2017, situații 
din care fac parte „Bilanțul” și anexele acestuia: “Contul de profit și pierdere”, “Date 
informative” și “ Situația activelor imobilizate”. 

Situațiile financiare sunt însoțite și de Raportul auditorului independent și de Raportul 
administratorilor. 

Conform situațiilor financiare, S.C Parc Industrial Mureș S.A, a obținut în anul 2017 
următoarele rezultate: 

- Venituri totale: 3,88 mil. lei 
- Cheltuieli totale: 4,59 mil. lei 
- Rezultat - pierdere brută: 0,70 mil.lei; 
- Impozit pe profit: 0,34 mil.lei 
- Rezultat-pierdere netă: 1,04 mil.lei 

Pierderea se datorează  unor corecții financiare ce vizează rezultatele anilor precedenți, 
prin punerea în aplicare a Deciziilor Curții de Conturi. Deși situația societății este una 
dificilă până la soluționarea litigiilor cu actuali sau foști rezidenți ai Parcului Industrial, 
(procese deschise în urma facturării unor diferențe venituri pe anii anteriori), capitalurile 
proprii nu sunt diminuate semnificativ, societatea dispunând de rezerve suficiente pentru 
acoperirea pierderii și continuarea activității. 

Față de argumentele prezentate mai sus, supun dezbaterii și aprobării proiectul de 
hotărâre alăturat. 

 

PREŞEDINTE 
Péter Ferenc 

 
 

 
DIRECȚIA ECONOMICĂ               
Nr.8722/20.04.2018 

               
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bilanţului la S.C „Parc Industrial Mureş” 
S.A, pentru anul 2017 

 
 
 

Atribuţiile Consiliului Judeţean Mureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la  S.C „Parc 
Industrial Mureş” S.A unde are calitatea de acţionar majoritar, sunt îndeplinite prin 
reprezentant, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.43/31.03.2016 şi a 
contractului de reprezentare nr.2D/2016 încheiat între autoritatea publică judeţeană şi 
reprezentantul desemnat, d-na Monica Dohotariu. 

Aşa cum se prevede la art.3.1 din Contractul de reprezentare, „atribuţiile Consiliului 
Judeţean Mureş în cadrul Adunării Generale, ordinare sau extraordinare, după caz, vor fi 
exercitate de plenul acesteia, care va hotărî şi va mandata reprezentantul cu privire la 
modul de exercitare a votului asupra problemelor legate de: 
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a) discutarea, aprobarea sau modificarea  bilanţului contabil, după ascultarea raportului 
administratorilor, cenzorilor, auditorului financiar şi fixarea dividendului” 

Astfel, aprobarea bilanţului şi fixarea dividendului ca primă atribuţie nominalizată în 
Cap.3 „Obligaţiile reprezentantului” se realizează de către reprezentant doar pe baza 
mandatului acordat de Consiliu Judeţean Mureş, prin hotărâre.  

În acest sens, S.C „Parc Industrial Mureş” S.A a depus la Consiliul Judeţean Mureş cu 
adresa nr.141/17.04.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub 
nr.8374/17.04.2018, bilanţul societăţii la 31 decembrie 2017, împreună cu anexe şi 
anume: Contul de profit şi pierdere, Date informative, Situaţia activelor imobilizate.  

Situaţiile financiare anuale sunt însoţite de Raportul Consiliului de Administraţie şi de 
Raportul auditorilor independenţi, toate ataşate prezentului proiect de hotărâre. 

În Raportul de audit înregistrat la sediul S.C Parc Industrial Mureș S.A sub 
nr.352/17.04.2018, Societatea de expertiză Contabilă, Consultanţă Fiscală şi Audit 
Financiar-Consulta Carpatica SRL, în urma auditării efectuate îşi exprimă la pct.3 din 
Raport următoarea opinie: ”În opinia noastră, situaţiile financiare individuale anexate 
oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2017, 
precum şi a performanţei financiare și a fluxurilor de trezorerie, pentru exercițiul 
financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor 
Publice din România nr.1802/2014 cu modificările ulterioare (OMF 1802). 

La punctul 6 din Raportul de audit se precizează  aspectele cheie de audit, respectiv cele 
care au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei 
curente. Astfel, creanțele comerciale, reprezintă în opinia auditorilor o componentă 
semnificativă în structura poziției financiare la data de 31 decembrie 2017, constituindu-
se într-un  aspect cheie. Se argumentează în acest sens faptul că, în cursul anului 2017, 
pe baza unor Decizii ale Curții de Conturi (Decizia nr.207/2014 și Decizia nr.61/2017) 
Societatea a facturat venituri ce reprezintă diferențe calculate de Curte ca fiind taxe de 
administrare și redevențe nefacturate către unele societăți rezidente sau foste rezidente 
în Parcul Industrial, pentru perioada 2007-2013. 

Cu privire la Raportul administratorilor, opinia auditorilor este următoarea: „Informațiile 
prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost 
întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu 
situațiile financiare. 

Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în 
conformitate cu cerințele OMF 1802, punctele 489-492 ...”. 

Conform Bilanţului-Formular F10 şi Contului de profit şi pierdere-Formulat F20, 
Societatea a înregistrat în anul 2017, comparativ cu anul anterior 2016, următoarele 
rezultate: 

Venituri totale - rd.62 din F20: 3.889.460 lei în 2017 faţă de 1.473.857 lei  în 2016, 
creștere cu peste 163% faţă de anul anterior, urmare a facturării unor venituri aferente 
anilor anteriori, prin punerea în aplicare a deciziilor Curții de Conturi mai sus 
menționate.  

Veniturile suplimentare facturate formate din taxe de administrare și redevențe au 
influențat atât veniturile de exploatare, cât și cifra de afaceri netă, care au crescut 
semnificativ față de anul anterior (venituri din exploatare - rd.16 din F20: 3.838.391 lei 
în anul 2017 față de 1.397.000 lei în anul 2016; Cifra de afaceri netă - rd.01 din F20: 
3.218.189 lei în anul 2017 față de 1.336.166 lei în anul 2016). 

Creșteri se remarcă și la alineatul “Alte venituri din exploatare”-rd.13 din F20, respectiv 
620.202 lei în anul 2017 față de 60.844 lei în  anul 2016. În structură, veniturile din 
exploatare sunt formate în proporție de peste 86% din “venituri din penaliăți de 
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întârziere facturate clienților” (conform Notei explicative nr.14 la situațiile financiare 
anuale, pag.24). 

Veniturile financiare au un trend descrescător: 51.069 lei în 2017 față de 76.847 lei în 
2016, mai mici cu 33,5% comparativ cu acesta, urmare a scăderii veniturilor din dobânzi.  

În ceea ce priveşte costurile societăţii, se constată creșterea cheltuielilor totale - 
(rd.62 din F20) de la 1.114.816 lei în anul 2016 la 4.591.826 lei în anul 2017, urmare a 
creșterii cheltuielilor de exploatare cu suma de 3.185.654 lei, reprezentând ajustări de 
valoare privind activele circulante (rd.28 din F20), calculate pentru compensarea riscului 
de neîncasare a creanțelor din diferențele de venituri aferente anilor anteriori, facturate 
în baza Deciziilor Curții de Conturi.  

Întrucât cheltuielile înregistrate sunt mai mari decât veniturile, atât rezultatul din 
exploatare, cât și rezultatul întregii activități a societății este pierdere brută în sumă de 
747.160 lei din exploatare (rd.44 din F20) și 702.366 lei pe total activitate (rd.65 din 
F20), aceasta din urmă fiind diminuată de rezultatul pozitiv al activității financiare care, 
a înregistrat un profit de 44.794 lei (rd.60 din F20).  

Luând în considerare cheltuielile nedeductibile, societatea a calculat un profit impozabil 
în sumă de 2.141.721 lei și un impozit pe profit în sumă de 342.675 lei (conform Notei 
explicative la situațiile financiare anuale nr.25, pag.28-29). În aceste condiții, la 
pierderea brută în sumă de 702.366 lei se adună valoarea impozitului pe profit de 
342.675 lei, rezultând o pierdere netă în sumă de 1.045.041 lei.  

Conform Bilanțului la 31.12.2017, activul net în sumă de 6 780 662 lei – rd.55 din F10 
prezintă o ușoară scădere față de situația de la începutul anului, când se înregistra 
valoarea de 7.040.167 lei (-3,6%), fără însă a ne afla în situația reglementată de 
art.153^24 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, de a fi mai mic decât 
jumătate din capitalul social, situație în care, Adunarea Generală Extraordinară a 
Societății ar trebui să decidă asupra dizolvării acesteia (Valoarea capitalului social = 
1.445.904 lei). 

Capitalurile proprii ale societății formate din capitalul social, rezerve și rezultatul 
exercițiului, prezintă o ușoară scădere, de la 4.381. 940 lei la începutul anului 2017 la 
4.350.329 lei la sfârșitul anului (rd.103 din F10). 

În cursul anului 2017 s-au înregistrat diferențe de reeveluare asupra unor terenuri 
proprietate a Societății în valoare de 1.019.205 lei, aspect pozitiv, acestea anulând 
parțial efectul negativ asupra capitalurilor proprii determinat de pierderea netă realizată 
în sumă de 1.045.041lei. 

Conform bilanțului, creanțele societății la 31 decembrie 2017 sunt în sumă de 1.525.003 
lei (rd.31 din F10 + rd.34 din F10), în timp ce datoriile societății sunt în sumă de 
659.699 lei (rd.53 din F10 + rd.63 din F10). Structura creanțelor și datoriilor este 
detaliată în Notele explicative nr.5 și 9 la Situațiile financiare individuale anuale, la 
data de 31 decembrie 2017 (pag.18-20). 

Având în vedere argumentele de specialitate prezentate mai sus, se supune dezbaterii şi 
aprobării proiectul de hotărâre alăturat. 

 

 

 
DIRECTOR EXECUTIV 

Alin Mărginean 
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DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
NR.8728/20.04.2018 

 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului la S.C. ”Parc Industrial Mureș” 

S.A., pentru anul 2017 
 
 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 
expunerea de motive nr.8721/20.04.2018 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.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 
obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii 
autonome, în condiţiile legii. 

Consiliul Județean Mureș este acționar majoritar la S.C. ”Parc Industrial Mureș” S.A., 
deținând 91,62% din capitalul social al acesteia. 

Aprobarea sau modificarea bilanțului contabil, potrivit prevederilor art.3.1 din Contractul 
de reprezentare nr.2D/2016 încheiat între Consiliul Județean Mureș și reprezentantul 
desemnat – Dna Monica Dohotariu, se exercită de plen, care va hotărî și va mandata 
reprezentantul cu privire la modul de exercitare a votului. 

În considerarea acestor prevederi, S.C. ”Parc Industrial Mureș” S.A. a depus la Consiliul 
Județean Mureș situațiile financiare ale exercițiului încheiat la 31.12.2017, cuprinzând 
bilanţul societăţii la 31 decembrie 2017, împreună cu anexele sale şi anume: Contul de 
profit şi pierdere, Date informative, Situaţia activelor imobilizate, Raportul auditorului 
independenți, precum și Raportul Consiliului de Administraţie. 

Propunerea de bilanț împreună cu anexele acestuia fost aprobată prin Hotărârea 
Consiliului de Administrație al S.C.”Parc Industrial Mureș” S.A. nr.3/2018, cu respectarea 
prevederilor Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.1802/29.12.2014 pentru 
aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi 
situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.470/11.01.2018 privind 
principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a 
raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale 
Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
reglementări contabile. 

De asemenea, în considerarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.43/2016, prin care 
doamna Monica Mihaela Dohotariu a fost desemnată reprezentantul Consiliului Judeţean 
Mureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A., aceasta se 
mandatează prin prezenta hotărâre să voteze bilantul societății, supus aprobării prin 
prezenta hotărâre.  

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.(1), lit.”a” și 
alin.(2) lit.”d” din Legea nr.215/2001, apreciem că proiectul de hotărâre privind 
aprobarea bilanțului la S.C. ”Parc Industrial Mureș” S.A., pentru anul 2017, poate fi supus 
dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş.  

 

 

 
DIRECTOR EXECUTIV 
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