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HOTĂRÂREA NR.86
din 9 august 2018
privind aprobarea Regulamentului de utilizare și a tarifelor de închiriere a
Complexului Transilvania Motor Ring

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând Expunerea de motive nr.15066/13.07.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Mureş, Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Direcţiei de Dezvoltare
Regională şi Implementare Proiecte nr.15067/13.07.2018, Raportul Serviciului Juridic
nr.17043/8.08.2018, precum şi avizul comisiilor de specialitate,
Ţinând cont de prevederile art.68 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare,
În considerarea prevederilor art.91 alin.(1) lit.„c” coroborate cu cele ale alin.(4) lit.„a”
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
Cu respectarea procedurilor reglementate de Legea nr.52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, republicată,
În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Se aprobă Regulamentul de utilizare a Complexului Transilvania Motor Ring,
conform anexei nr.1.
Art.2. Se aprobă tarifele de închiriere a Complexului Transilvania Motor Ring, conform
anexei nr.2.
Art.3. Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. (1) De executarea prezentei hotărâri răspund Direcția Economică și Direcția de
Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte.
(2) Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul Oficial al județului Mureș și se comunică
Instituției Prefectului Județului Mureș.

PREȘEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
PREȘEDINTE
Nr.15066/13.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Regulamentului de utilizare și a tarifelor de închiriere a Complexului
Transilvania Motor Ring

Transilvania Motor Ring este un obiectiv aflat în domeniul public al Județului Mureș și în
administrarea Consiliului Județean Mureș.
Acesta a fost realizat prin proiectul „PARC AUTO PENTRU SPORTURI CU MOTOR”, finanțat
prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă și
promovarea turismului, Domeniul de intervenție 5.2 – Crearea, dezvoltarea modernizare
a infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității
serviciilor turistice, având ca obiectiv general creșterea contribuției turismului la
dezvoltarea locală și regională prin diversificarea serviciilor turistice, respectiv crearea în
județul Mureș a unui „turism de nișă” – pentru amatorii de sporturi cu motor.
În perioada 15 iunie – 4 iulie 2018 s-a derulat recepția la terminarea lucrării „Parc auto
pentru sporturi cu motor”. Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor a fost
aprobat în data de 05.07.2018, fiind înregistrat la Consiliul Județean Mureș cu
nr.14.462/05.07.2018, dată la care construcția a trecut în administrarea Consiliului
Județean Mureș.
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului.
De asemenea, conform prevederilor aceluiași articol, alin.(4) lit.a), în exercitarea
atribuţiilor prevăzute la alin.(1) lit.c), consiliul judeţean hotărăşte darea în administrare,
concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a judeţului, după caz, precum
şi a serviciilor publice de interes judeţean, în condiţiile legii.
Veniturile proprii ale bugetelor instituțiilor publice, potrivit art.68 alin.(2) din Legea
privind finanțele publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare,
se constituie din prestări de servicii, chirii, manifestări culturale și sportive, concursuri
artistice, publicații, prestații editoriale, studii, proiecte, valorificări de produse din
activități proprii sau anexe și altele. Anexat prezentei expuneri de motive se regăsesc
Studiul de oportunitate privind concesionarea complexului „Transilvania Motor Ring”
întocmit de către S.C. Koncylion S.R.L., în baza contractului de prestări servicii
nr.25.162/1K/20.11.2017, precum și o detaliere a modului de stabilire a tarifelor de
închiriere a circuitului.
În aplicarea prevederilor legale invocate mai sus, propunem adoptarea proiectului de
hotărâre alăturat privind aprobarea Regulamentului de utilizare și a tarifelor de
închiriere a Complexului Transilvania Motor Ring.
PREȘEDINTE
Péter Ferenc
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DIRECȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.15067/13.07.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea Regulamentului de utilizare și a tarifelor de închiriere a Complexului
Transilvania Motor Ring
Transilvania Motor Ring este un obiectiv aflat în domeniul public al Județului Mureș și în
administrarea Consiliului Județean Mureș.
Acesta a fost realizat prin proiectul „PARC AUTO PENTRU SPORTURI CU MOTOR”, finanțat
prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă și
promovarea turismului, Domeniul de intervenție 5.2 – Crearea, dezvoltarea modernizare
a infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității
serviciilor turistice, având ca obiectiv general creșterea contribuției turismului la
dezvoltarea locală și regională prin diversificarea serviciilor turistice, respectiv crearea în
județul Mureș a unui „turism de nișă” – pentru amatorii de sporturi cu motor.
În perioada 15 iunie – 4 iulie 2018 s-a derulat recepția la terminarea lucrării „Parc auto
pentru sporturi cu motor”. Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor a fost
aprobat în data de 05.07.2018, fiind înregistrat la Consiliul Județean Mureș cu nr.
14.462/05.07.2018, dată la care construcția a trecut în administrarea Consiliului
Județean Mureș.
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului.
De asemenea, conform prevederilor aceluiași articol, alin.(4) lit.a), în exercitarea
atribuţiilor prevăzute la alin.(1) lit.c), consiliul judeţean hotărăşte darea în administrare,
concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a judeţului, după caz, precum
şi a serviciilor publice de interes judeţean, în condiţiile legii.
Veniturile proprii ale bugetelor instituțiilor publice, potrivit art.68 alin.(2) din Legea
privind finanțele publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare,
se constituie din prestări de servicii, chirii, manifestări culturale și sportive, concursuri
artistice, publicații, prestații editoriale, studii, proiecte, valorificări de produse din
activități proprii sau anexe și altele.
În ceea ce privește stabilirea tarifelor de închiriere, s-a luat în calcul Studiul de
oportunitate privind concesionarea complexului „Transilvania Motor Ring” întocmit de
către S.C. Koncylion S.R.L., în baza contractului de prestări servicii nr.
25.162/1K/20.11.2017. În cadrul acestuia, prin cercetarea pieței de profil din țară și din
străinătate au fost calculate veniturile care vor putea fi obținute în următorii 10 ani din
activitățile care se pot desfășura pe circuit.
Astfel au fost identificate următoarele categorii de venituri:
 Venituri din vânzarea de bilete;
 Venituri din taxe de participare;
 Venituri din închirierea pistei;
 Venituri din închirierea spațiului pentru restaurant;
 Venituri din taxe de parcare.
Consiliul Județean Mureș va încheia contracte de închiriere cu persoane fizice sau
juridice, care își vor asuma responsabilitatea organizării și a bunei desfășurări a
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evenimentelor ce vor avea loc pe circuit și în incinta aferentă acestuia, în conformitate
cu prevederile legale în domeniu.
Pentru calculul tarifelor de închiriere s-a pornit de la cuantumul veniturilor previzionate
în studiul de oportunitate fiind definite trei categorii de tarife, respectiv:
1. Tarif închiriere circuit pentru concursuri cu spectatori;
2. Tarife închiriere circuit pentru evenimente private;
3. Tarif închiriere restaurant.
1. Închiriere circuit pentru concursuri cu spectatori
Conform datelor cuprinse în Planul de afaceri întocmit în 2008, anexă a Studiului de
fezabilitate pe baza căruia a fost întocmită cererea de finanțare pentru proiectul Parc
auto pentru sporturi cu motor, date actualizate în Studiul de oportunitate din 2018, a
fost previzionat numărul de concursuri care se vor organiza pe noul circuit, numărul
mediu de spectatori care vor fi la o cursă și prețurile practicate pentru diversele
categorii de bilete.
Tariful de închiriere a circuitului pentru concursuri auto, moto sau de ciclism are trei
componente:
 Taxa de participare care se achită de către concurenți;
 Prețul biletelor pentru spectatori;
 Taxa pentru parcarea autovehiculelor în zona stabilită pentru public.
Valorile acestor elemente de cost cuprinse în studiul de oportunitate sunt următoarele:
Taxă
participare
Automobilism
Motociclism
Ciclism

Lei/zi
cursă
25.073
25.073
18.572

 Bilet spectator cursă auto/moto 80 lei;
 Bilet spectator cursă ciclism
10 lei;
 Bilet VIP
200 lei;
 Taxă parcare autovehicule
10 lei/zi.
Pentru calcularea valorii tarifului aferente vânzării de bilete și taxei de parcare s-a ținut
cont de numărul locurilor din tribună (1.428), a birourilor și camerelor de lucru pentru
echipe (6 camere VIP), precum și de numărul locurilor de parcare din zona rezervată
spectatorilor (115 locuri parcare autoturisme; 260 locuri parcare motociclete; 6 locuri
parcare pentru persoane cu handicap; 4 locuri parcare autobuze l=10 ml).
Astfel, calculul pentru stabilirea tarifului de închiriere pentru concursuri este următorul:
Tarifului de
închiriere
pentru
concursuri /
zi
Taxa
participare
Valoare bilete
Taxa parcare
Total

Curse auto

Curse moto

Curse ciclism
Alte evenimente

25.073 lei

25.073 lei

18.572 lei

1428*80+6*200 =
115.440 lei
385*10 = 3.850 lei
144.363 lei

1428*80+6*200 =
115.440 lei
385*10 = 3.850 lei
144.363 lei

1428*10+6*200 =
15.480 lei
385*10 = 3.850 lei
37.902 lei
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2. Închiriere circuit pentru evenimente private
Conform Studiului de oportunitate, o altă sursă de venit pentru administratorii circuitului
este închirierea acestuia pentru diferite evenimente private, unor firme sau persoane
care doresc să utilizeze circuitul în conformitate cu prevederile regulamentului de
utilizare aprobat. Închirierea pistei se face în zilele când pista nu este închiriată pentru
curse oficiale.
Închirierea pistei trebuie să se țină seama de următoarele elemente:
Tarifele care se aplică sunt diferențiate în funcție de week-enduri sau zile obișnuite pe
de o parte și pe de altă parte se ține seama şi de un aspect de sezonalitate, fiind o
structură care face posibilă practicarea sporturilor în aer liber, cererea pentru astfel de
structuri crescând în timpul verii și fiind mai scăzută primăvara, toamna și iarna.
Astfel, având în vedere faptul că circuitul nu este dotat cu instalație de iluminat nocturn,
acesta poate fi utilizat după următorul program:
 15 aprilie - 15 mai, zilnic, între orele 08:00 și 18:00, în ture de câte 2 ore, cu pauze de
câte 25 de minute între ele, 4 ture pe zi.
 15 mai - 15 august, zilnic, între orele 08:00 și 20:00, în ture de câte 2 ore, cu pauze de
câte 20 minute între ele, 5 ture pe zi.
 15 august - 15 octombrie, zilnic, între orele 08:00 și 18:00, în ture de câte 2 ore, cu
pauze de câte 25 de minute între ele, 4 ture pe zi.
 15 octombrie - 15 aprilie, zilnic, între orele 08:00 și 16:00, în ture de câte 2 ore, cu
pauze de câte 30 minute între ele, 3 ture pe zi.
Pe baza celor descrise mai sus se diferențiază patru tarife de închiriere a circuitului,
pentru zilele de week-end, pe cele patru perioade ale anului definite mai sus și patru
tarife pentru celelalte zile, pe aceleași perioade.
Sâmbătă și duminică, perioada 16 aprilie - 15 mai
Sâmbătă și duminică, perioada 16 mai - 15 august
Sâmbătă și duminică, perioada 16 august - 15 octombrie
Sâmbătă și duminică, perioada 16 octombrie - 15 aprilie
Luni - vineri, perioada 16 aprilie - 15 mai
Luni - vineri, perioada 16 mai - 15 august
Luni - vineri, perioada 16 august - 15 octombrie
Luni - vineri, perioada 16 octombrie - 15 aprilie

10 ore
12 ore
10 ore
8 ore
10 ore
12 ore
10 ore
8 ore

23.216 lei
27.859 lei
23.216 lei
18.572 lei
15.477 lei
18.572 lei
15.477 lei
12.381 lei

Pentru a putea permite accesul persoanelor pe circuit și pe o durată mai scurtă de timp
s-a calculat și un tarif de închiriere pe 2 ore, rezultat prin împărțirea tarifelor pe zi la
numărul de ture în fiecare zi pe perioada respectivă, astfel cum este prevăzut în
Regulamentul de utilizare a Complexului Transilvania Motor Ring.
Sâmbătă și duminică, perioada 16 aprilie - 15 mai
Sâmbătă și duminică, perioada 16 mai - 15 august
Sâmbătă și duminică, perioada 16 august - 15 octombrie
Sâmbătă și duminică, perioada 16 octombrie - 15 aprilie
Luni - vineri, perioada 16 aprilie - 15 mai
Luni - vineri, perioada 16 mai - 15 august
Luni - vineri, perioada 16 august - 15 octombrie
Luni - vineri, perioada 16 octombrie - 15 aprilie

2
2
2
2
2
2

ore
ore
ore
ore
ore
ore

2 ore
2 ore

5.804
5.572
5.804
6.191
3.869
3.714

lei
lei
lei
lei
lei
lei

3.869 lei
4.127 lei
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3. Garanție pentru eventualele daune cauzate
Pe lângă cu tariful de închiriere, Organizatorii vor constitui în același termen și o garanție
pentru eventualele daune cauzate de Utilizatori, în cuantum egal cu valoarea tarifului de
închiriere.
4. Amendă pentru încălcarea regulilor stabilite prin Regulamentul de utilizare a
complexului Transilvania Motor Ring
În cazul încălcării de către Organizator sau Utilizator a regulilor menționate în
Regulamentul de utilizare a Complexului Transilvania Motor Ring, Organizatorul va plăti o
amendă în valoare de 2.000 lei pentru fiecare încălcare a unei reguli de către fiecare
Utilizator în parte.
Din perspectiva celor mai sus arătate, considerăm că proiectul de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de utilizare și a tarifelor de închiriere a complexului
Transilvania Motor Ring poate fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean
Mureş.
Director executiv

Director executiv

Valer Bățaga

Alin Mărginean

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr.17043/08.08.2018
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de utilizare și a tarifelor de
închiriere a Complexului Transilvania Motor Ring
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu
expunerea de motive nr.15066 din 13.07.2018 și Raportul de specialitate comun al
Direcției de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte – Serviciul Dezvoltare
Regională și al Direcției Economice nr.15067 din 13.07.2018,
În conformitate cu prevederile art. 47 alin. (4) din Regulamentul de organizare și
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.172 din 23.11.2017,
am procedat la întocmirea prezentului raport, prin care precizăm următoarele:
Proiectul de act administrativ analizat vizează aprobarea Regulamentului de utilizare și a
tarifelor de închiriere a Complexului Transilvania Motor Ring.
Parcul Auto pentru Sporturi cu Motor realizat prin Programul Operațional Regional 20072013 este un obiectiv aflat în domeniul public al Județului Mureș și în administrarea
Consiliului Județean Mureș.
Gestionarea patrimoniului județului constituie una dintre principalele atribuții ale
autorității publice județene, conform dispozițiilor art.91, alin.(1), lit.„c”, coroborate cu
cele ale alin.(4), lit.„a”, din Legea administrației publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare. În aplicarea acestui text legal
competența de a hotărî asupra modului de exploatare a obiectivului aparține Consiliului
Județean Mureș.
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Prin proiectul de act administrativ se propune aprobarea condițiilor de exploatare a
obiectivului prin închirierea acestuia persoanelor fizice/juridice, precum și stabilirea
tarifului de închiriere.
Conform prevederilor art.68, coroborate cu cele ale art.67, din Legea privind finanțele
publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele
ale art.4 și 10 din Legea nr.215/2001, tariful de închiriere se face venit la bugetul
județului.
Pentru asigurarea transparenței decizionale, proiectul de act administrativ a fost publicat
pe pagina de internet a Consiliului Județean Mureș și afișat la sediul instituției din Tîrgu
Mureș, Piața Victoriei nr. 1, la data de 13.07.2018.
Dispozițiile art.7, alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată, impun ca la publicarea anunțului, autoritatea
administrației publice să stabilească o perioadă de cel puțin 10 zile calendaristice în
cazul proiectelor de acte normative pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii
cu privire la proiectul de act normativ.
În termenul indicat în conținutul anunțului – până la data de 13.07.2018, nu a fost
înregistrată în scris, nicio propunere, sugestie sau opinie la aceasta, astfel că în raport de
dispozițiile art.7, alin.(9) din Legea nr.52/2003 nu se impune organizarea unei dezbateri
publice asupra proiectului de act administrativ.
După expirarea termenului menționat anterior, sub nr.16.504/01.08.2018, a fost
înregistrată la sediul autorității publice o singură propunere din partea domnului Viorel
Nicolae – manager WilliMSport, prin care s-a propus ca închirierea să se facă pe
componente, respectiv doar circuitul, iar restul facilităților - boxele, sistemul de
cronometrare, etc., în funcție de solicitările din partea utilizatorilor, la fața locului.
Conform Notei comune a Direcției de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte –
Serviciul Dezvoltare Regională și al Direcției Economice nr.16968 din 07.08.2018, în
raport de suportul de calcul al tarifelor - Studiul de oportunitate privind concesionarea
complexului „Transilvania Motor Ring” întocmit de către S.C. Koncylion S.R.L., o
asemenea defalcare a acestora nu este posibilă.
Administrarea infrastructurii Complexului și desfășurarea activităților din cadrul acestuia
se va asigura prin Serviciul Administrativ - Întreținere Complexul „Transilvania Motor
Ring”, configurat în structura Direcției Economice, cu un număr de 15 posturi de execuție
și un post de conducere, conform Regulamentului de organizare și funcționare al
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, astfel cum a fost modificat prin
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.79 din 25.07.2018.
Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor
art.81-82, raportate la cele ale art.6, alin.(3) coroborate cu cele ale 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
aprobarea Regulamentului de utilizare și a tarifelor de închiriere a Complexului
Transilvania Motor Ring, poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului
Județean Mureș.
Șef Serviciu
Adriana Farkas
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HOTĂRÂREA NR.87
din 30 august 2018
privind rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2018

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.18317/27.08.2018 a Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Direcției Economice, raportul Serviciului Juridic,
precum şi avizul comisiilor de specialitate,
Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.551/2018 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind
organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală
care nu sunt destinate consumului uman,
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.15/2018 privind aprobarea bugetului
general al Judeţului Mureş pentru anul 2018 și stabilirea unor măsuri bugetare, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Art.1 se modifică și va avea următorul conținut:
”Art.1. Se aprobă bugetul general consolidat al județului Mureș pe anul 2018 la venituri în
sumă de 672.904.000 lei și la cheltuieli în sumă de 810.904.000 lei, conform anexei
nr.1/g”.
2. Anexele nr. 1/f, 2/f, 2/1/f, 2/2/e, 3/1/a, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/17/c, 3/18/a,
3/19, 3/20, 3/21, 3/22, 3/23, 3/24, 3/25, 3/29/e, 3/33/c, 3/34/b, 3/35/b, 3/36/b,
3/38/b, 3/39/b, 3/40/b, 3/41/b, 3/42/b, 3/43/b, 3/44/b, 3/45/b, 3/46/b, 3/47/b,
3/48/b, 3/49/c, 3/50/c, 3/51/c, 3/52/b, 3/53/b, 3/54/b, 3/55/b, 3/56/b, 3/57/b,
3/58/b, 3/59/a, 3/60/a, 3/61/a, 3/66, 3/67/e, 3/72/a, 3/74, 3/76/a, 3/80/a, 3/85,
4/d, 4/1/b, 4/2/a, 4/3/c, 4/4/a, 4/5/a, 4/6/b, 4/7/a, 4/8/b, 4/9, 8/e, 9/b, 11/a și 12
se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr.1/g, 2/g, 2/1/g, 2/2/f, 3/1/b, 3/3/a, 3/4/a,
3/5/a, 3/6/a, 3/7/a, 3/17/d, 3/18/b, 3/19/a, 3/20/a, 3/21/a, 3/22/a, 3/23/a, 3/24/a,
3/25/a, 3/29/f, 3/33/d, 3/34/c, 3/35/c, 3/36/c, 3/38/c, 3/39/c, 3/40/c, 3/41/c,
3/42/c, 3/43/c, 3/44/c, 3/45/c, 3/46/c, 3/47/c, 3/48/c, 3/49/d, 3/50/d, 3/51/d,
3/52/c, 3/53/c, 3/54/c, 3/55/c, 3/56/c, 3/57/c, 3/58/c, 3/59/b, 3/60/b, 3/61/b,
3/66/a, 3/67/f, 3/72/b, 3/74/a, 3/76/b, 3/80/b, 3/85/a, 4/e, 4/1/c, 4/2/b, 4/3/d,
4/4/b, 4/5/b, 4/6/c, 4/7/b, 4/8/c, 4/9/a, 8/f, 9/c, 11/b și 12/a.
3. După anexa nr.165 se introduc 7 anexe noi, nr. 3/166, 3/167, 3/168, 3/169, 3/170,
3/171 și 3/172.
Art.II. Anexele nr. 1/g, 2/g, 2/1/g, 2/2/f,
3/17/d, 3/18/b, 3/19/a, 3/20/a, 3/21/a,
3/33/d, 3/34/c, 3/35/c, 3/36/c, 3/38/c,
3/44/c, 3/45/c, 3/46/c, 3/47/c, 3/48/c,
3/54/c, 3/55/c, 3/56/c, 3/57/c, 3/58/c,

3/1/b, 3/3/a, 3/4/a, 3/5/a, 3/6/a, 3/7/a,
3/22/a, 3/23/a, 3/24/a, 3/25/a, 3/29/f,
3/39/c, 3/40/c, 3/41/c, 3/42/c, 3/43/c,
3/49/d, 3/50/d, 3/51/d, 3/52/c, 3/53/c,
3/59/b, 3/60/b, 3/61/b, 3/66/a, 3/67/f,
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3/72/b, 3/74/a, 3/76/b, 3/80/b, 3/85/a, 3/166, 3/167, 3/168, 3/169, 3/170, 3/171,
4/e, 4/1/c, 4/2/b, 4/3/d, 4/4/b, 4/5/b, 4/6/c, 4/7/b, 4/8/c, 4/9/a, 8/f, 9/c, 11/b și
12/a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.III. Art.1 și 2 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.7/2018 privind utilizarea în
anul 2018 a sumei de 138.000.000 lei din excedentul cumulat al anilor precedenți, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
”Art.1. Se aprobă utilizarea în anul 2018 a sumei de 73.075.000 lei din excedentul
cumulat al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare.”
”Art.2. Se aprobă utilizarea în anul 2018 a sumei de 64.925.000 lei din excedentul
cumulat al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de funcționare.”
Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică instituțiilor subordonate şi Direcției Economice din
cadrul Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de aducerea ei la îndeplinire.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.18317/27.08.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș
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
aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale
ordonatorilor principali de credite.
În urma analizei execuției bugetare și a adreselor privind solicitările de sume, primite de
la instituțiile subordonate, se propun următoarele:
- Majorări de venituri proprii :
Județul Mureș 1.402.000 lei;
Ansamblul Artistic Mureșul 30.000 lei;
Teatrul Ariel 31.000 lei;
Filarmonica de Stat 30.000 lei;
Centrul Județean de Cultură 37.000 lei;
- Alocări de sume pentru instituțiile subordonate pentru asigurarea desfășurării
activității în condiții optime:
Direcția de Evidență 50.000 lei în baza adresei nr.18096/2018 pentru asigurarea finanțării
secțiunii de funcționare;
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Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Județean 445.000 lei potrivit adresei
nr.18106/2018 pentru asigurarea finanțării secțiunii de funcționare;
Muzeul Județean Mureș 200.000 lei potrivit adresei nr.18099/2018 pentru asigurarea
finanțării secțiunii de funcționare și dezvoltare;
Ansamblul Artistic Mureșul 440.000 lei potrivit adresei nr.18144/2018 pentru asigurarea
cheltuielilor de funcționare;
Teatrul Ariel 450.000 lei potrivit adresei nr.18114/2018 pentru asigurarea cheltuielilor de
funcționare;
Filarmonica de Stat 2.183.000 lei conform adresei nr.18028/2018 pentru asigurarea
finanțării secțiunii de funcționare;
Centrul Județean de Cultură 69.000 lei conform adresei nr.16789/2018 pentru asigurarea
finanțării secțiunii de funcționare și dezvoltare;
Redacția Revistei Vatra 15.000 lei potivit adresei nr.18107/2018 pentru asigurarea
finanțării secțiunii de funcționare;
Redacția Revistei Lato 15.000 lei potrivit adresei nr.18115/2018 pentru asigurarea
finanțării secțiunii de funcționare;
Biblioteca Județeană Mureș 200.000 lei potivit adresei nr.18155/2018 pentru asigurarea
finanțării secțiunii de funcționare;
Centrul Militar 50.000 lei conform adresei nr.16027/2018, pentru plata facturilor privind
achiziția de obiecte de inventar, furnituri de birou, materiale pentru curățenie,
materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional;
Direcția Generală de Asistență Socială pentru Protecția Copilului 4.806.000 lei conform
adresei nr.18307/2018 pentru asigurarea plății cheltuielilor de personal și a cheltuielilor
cu bunuri și servicii pentru luna septembrie 2018;
Serviciul Salvamont Salvaspeo 128.000 lei potrivit adresei nr.16873/2018 pentru
finanțarea cheltuielilor de funcționare, reparații curente la vehicule, achiziția unor
obiecte de inventar, alte cheltuieli;
Guvernul României, pentru aniversarea centenarului Marii Uniri și a Primului Război
Mondial a alocat suma de 302.000 lei. Propunem majorarea bugetului Județului Mureș cu
suma respectivă și alocarea acestei sume pentru MuzeulJudețean și Biblioteca Județeană.
În baza Notei interne nr.17868/21.08.2018 Direcția Juridică și Administrație Publică,
ținând seama de Hotărârea Guvernului României nr.551/2018, solicită cuprinderea în
buget a sumei de 84.600 lei pentru asigurarea fondurilor necesare organizării și
desfășurării activității de neutralizare a animalelor moarte provenite din gospodăriile
crescătorilor individuali de animale din Județul Mureș.
Potrivit Notei Interne nr.17357/2018 a Direcției Tehnice se solicită alocarea suplimentar
a sumei de 158.000 lei pentru achiziția unor utilaje pentru Serviciul Administrativ
Intervenții. Propunem alocarea sumei respective.
Prin adresa nr.18300/2018, Spitalul Județean Mureș, solicită unele modificări în Lista de
investiții prin ahiziția unor aparate din venituri proprii (Aparate de aer condiționat,
Cardiotocograf, Injectomat automat pentru Computer Tomograf) Potrivit Notei Interne
nr.17357/2018 a Direcției Tehnice se solicită alocarea suplimentar a sumei de 158.000 lei
pentru achiziția unor utilaje pentru Serviciul Administrativ Intervenții. Propunem
alocarea sumei respective.
Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1, 2, 3, 4, 8, 9, 11 și nr.12.
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
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afişat la avizierul
nr.18014/23.08.2018.

unităţii

administrativ-teritoriale

conform

Procesului-verbal

Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.18318/27.08.2018
REFERAT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș
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
aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale
ordonatorilor principali de credite.
În urma analizei execuției bugetare și a adreselor privind solicitările de sume, primite de
la instituțiile subordonate, se propun următoarele:
- Majorări de venituri proprii :
Județul Mureș 1.402.000 lei;
Ansamblul Artistic Mureșul 30.000 lei;
Teatrul Ariel 31.000 lei;
Filarmonica de Stat 30.000 lei;
Centru Județean de Cultură 37.000 lei;
-

Alocări de sume pentru instituțiile subordonate pentru asigurarea desfășurării activității
în condiții optime:
Direcția de Evidență 50.000 lei în baza adresei nr.18096/2018 pentru asigurarea finanțării
secțiunii de funcționare ;
Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Județean 445.000 lei potrivit adresei
nr.18106/2018 pentru asigurarea finanțării secțiunii de funcționare ;
Muzeul Județean Mureș 200.000 lei potrivit adresei nr.18099/2018 pentru asigurarea
finanțării secțiunii de funcționare și dezvoltare;
Ansamblul Artistic Mureșul 440.000 lei potrivit adresei nr.18144/2018 pentru asigurarea
cheltuielilor de funcționare;
Teatrul Ariel 450.000 lei potrivit adresei nr.18114/2018 pentru asigurarea cheltuielilor
de funcționare;
Filarmonica de Stat 2.183.000 lei conform
asigurarea finanțării secțiunii de funcționare;

adresei

nr.18028/2018

pentru

Centrul Județean de Cultură 69.000 lei conform adresei nr.16789/2018 pentru asigurarea
finanțării secțiunii de funcționare și dezvoltare;
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Redacția Revistei Vatra 15.000 lei potrivit adresei nr.18107/2018 pentru asigurarea
finanțării secțiunii de funcționare;
Redacția Revistei Lato 15.000 lei potrivit adresei nr.18115/2018 pentru asigurarea
finanțării secțiunii de funcționare;
Biblioteca Județeană Mureș 200.000 lei potrivit adresei nr.18155/2018 pentru asigurarea
finanțării secțiunii de funcționare;
Centrul Militar 50.000 lei conform adresei nr.16027/2018, pentru plata facturilor privind
achiziția de obiecte de inventar, furnituri de birou, materiale pentru curățenie,
materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional;
Direcția Generală de Asistență Socială pentru Protecția Copilului 4.806.000 lei conform
adresei nr.18307/2018 pentru asigurarea plății cheltuielilor de personal și a cheltuielilor
cu bunuri și servicii pentru luna septembrie 2018 ;
Serviciul Salvamont Salvaspeo 128.000 lei potrivit adresei nr.16873/2018 pentru
finanțarea cheltuielilor de funcționare, reparații curente la vehicule, achiziția unor
obiecte de inventar, alte cheltuieli;
Guvernul României, pentru aniversarea centenarului Marii Uniri și a Primului Război
Mondial a alocat suma de 302.000 lei. Propunem majorarea bugetului Județului Mureș cu
suma respectivă și alocarea acestei sume pentru Muzeul Județean și Biblioteca
Județeană.
În baza Notei interne nr.17868/21.08.2018 Direcția Juridică și Administrație Publică,
ținând seama de Hotărârea Guvernului României nr.551/2018, solicită cuprinderea în
buget a sumei de 84.600 lei pentru asigurarea fondurilor necesare organizării și
desfășurării activității de neutralizare a animalelor moarte provenite din gospodăriile
crescătorilor individuali de animale din Județul Mureș.
Potrivit Notei Interne nr.17357/2018 a Direcției Tehnice se solicită alocarea suplimentar
a sumei de 158.000 lei pentru achiziția unor utilaje pentru Serviciul Administrativ
Intervenții. Propunem alocarea sumei respective.
Prin adresa nr.18300/2018, Spitalul Județean Mureș, solicită unele modificări în Lista de
investiții prin achiziția unor aparate din venituri proprii (Aparate de aer condiționat,
Cardiotocograf, Injectomat automat pentru Computer Tomograf).
Potrivit Notei Interne nr.17357/2018 a Direcției Tehnice se solicită alocarea suplimentar
a sumei de 158.000 lei pentru achiziția unor utilaje pentru Serviciul Administrativ
Intervenții. Propunem alocarea sumei respective.
Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/g, 2/g, 2/1/g, 2/2/f, 3/1/b, 3/3/a, 3/4/a,
3/5/a, 3/6/a, 3/7/a, 3/17/d, 3/18/b, 3/19/a, 3/20/a, 3/21/a, 3/22/a, 3/23/a, 3/24/a,
3/25/a, 3/29/f, 3/33/d, 3/34/c, 3/35/c, 3/36/c, 3/38/c, 3/39/c, 3/40/c, 3/41/c,
3/42/c, 3/43/c, 3/44/c, 3/45/c, 3/46/c, 3/47/c, 3/48/c, 3/49/d, 3/50/d, 3/51/d,
3/52/c, 3/53/c, 3/54/c, 3/55/c, 3/56/c, 3/57/c, 3/58/c, 3/59/b, 3/60/b, 3/61/b,
3/66/a, 3/67/f, 3/72/b, 3/74/a, 3/76/b, 3/80/b, 3/85/a, 3/166, 3/167, 3/168, 3/169,
3/170, 3/171, 4/e, 4/1/c, 4/2/b, 4/3/d, 4/4/b, 4/5/b, 4/6/c, 4/7/b, 4/8/c, 4/9/a, 8/f,
9/c, 11/b și 12/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.18014/23.08.2018.Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de
hotărâre alăturat.
DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean
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DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr.18319/27.08.2018

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.18317/27.08.2018 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.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.
Astfel, la solicitarea unor ordonatori terțiari de credite ai instituțiilor subordonate, se
propun majorări de venituri la Județul Mureș, la Ansamblul Artistic Profesionist, la
Teatrul pentru Copii și Tineret ”Ariel”, la Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș și la Centrul
Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș și alocarea de sume
pentru instituțiile subordonate în vederea asigurării desfășurării activității în condiții
optime.
De asemenea, având în vedere, pe de o parte, alocarea unor sume pentru aniversarea
centenarului Marii Uniri și a Primului Război Mondial iar pe de altă parte, solicitările
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, ale Serviciului Public
Județean Salvamont Salvaspeo, ale Spitalului Județean Mureș, ale Direcției Juridice și
Administrație Publică și ale Direcției Tehnice, se propun unele modificări la anexele
hotărârii 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 administrativteritoriale, demers în urma căruia nu au intervenit 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.
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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.
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.88
din 30 august 2018
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania
Tîrgu Mureș”, pe anul 2018

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.15794/24.07.2018 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 solicitarea din adresa nr.5007/23.07.2018 a R.A. ”Aeroportul
Transilvania Tîrgu Mureș”, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.15720 din
23.07.2018 și Hotărârea Consiliului de Administrație al regiei nr.23/19.07.2018,
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.3145/05.12.2017
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 Județean Mureș nr.16/15.02.2018 privind aprobarea Bugetului
de venituri și cheltuieli al R.A. “Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, pe anul 2018, se
modifică după cum urmează:
1. Anexa nr.1 ”Bugetul de venituri și cheltuieli (bugetul activității generale)” se
modifică și se înlocuiește cu Anexa nr.1 la prezenta hotarare;
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2. Anexa de fundamentare nr.4 „ Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare”,
se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr.2 la prezenta hotarare;
Art.II. Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.III. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș și
R.A. “Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, care va răspunde de aducerea sa la
îndeplinire.
Art.IV. În conformitate cu prevederile Anexei nr.6, punctul I al Ordinului Ministrului
Finanţelor Publice nr.3145/2017, 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 și cheltuieli”, coloana propuneri/prevederi
rectificare.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.15794/24.07.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A „
Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, pe anul 2018
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al R.A “Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” pe anul
2018 a fost aprobat prin HCJ nr.16/15.02.2018, fiind elaborat în conformitate cu
prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.3145/05.12.2017 privind aprobarea
formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de
fundamentare a acestuia.
Prin adresa nr.5007/23.07.2018, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub
nr.15720/23.07.2018, Regia transmite Hotărârea Consiliului de Administrație
nr.23/19.07.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la activitatea de
investiții, precum și referatul de oportunitate al Regiei nr.4944/18.07.2018
Pe lângă reașezări de sume pe obiectivele de investitii existente, regia propune
includerea pe lista de investiții a unor obiective noi (echipamente, lucrări ) și anume:
-“ Mașină de intervenție” cu valoarea de 90 mii lei, necesară asigurării intervenției
operative a personalului de mentenanță la sisteme de balizaj din incinta aeroportului și în
exteriorul acestora;
- “ Sistem de climatizare” cu valoarea de 18 mii lei, pentru înlocuirea instalației
existente, în vederea asigurării unui microclimat corespunzător pentru buna funcționare
a noilor echipamente din dotarea uzinei electrice.
- “Laser pentru îndepărtat păsări”, cu valoare de 5 mii lei, în vederea reducerii riscurilor
prezentat de păsări pentru siguranța zborurilor.
- “UPS pentru sistemul de check-in cu valoarea de 35 mii lei”, semnifică achiziționarea
unei surse de tensiune neîntreruptibilă, dimensionată corespunzător satisfacerii nevoilor
consumatorilor -7 birouri check-in;
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- “Achiziție Lot I Sistem de acces parcare”, cu valoarea de 200 mii lei, din surse proprii,
din care, în anul 2018 se prevede suma de 23 mii lei.
Față de argumentele prezentate mai sus, supun dezbaterii și aprobării proiectul de
hotărâre alăturat.
PRESEDINTE
Peter Ferenc

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.15795/24.07.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A
„Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, pe anul 2018
Bugetul de Venituri și Cheltuieli al R.A “Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” pe anul
2018 a fost aprobat prin HCJ nr.16/15.02.2018, fiind elaborat în conformitate cu
prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.3145/05.12.2017 privind aprobarea
formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de
fundamentare a acestuia.
Prin adresa nr.5007/23.07.2018, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub
nr.15720/23.07.2018, Regia transmite Hotărârea Consiliului de Administrație
nr.23/19.07.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la activitatea de
investiții, precum și referatul de oportunitate al Regiei nr.4944/18.07.2018.(atașate în
copie prezentului proiect de hotărâre).
În Referatul de oportunitate, propunerile de rectificare ale activității de investiții pe anul
în curs, semnifică următoarele:
A. Modificări care creează economii de fonduri
A.1 Reașezări de sume pe obiectivele existente, determinate de considerente de ordin
tehnic/legislativ în domeniul achizițiilor publice. Astfel, conform legislației, au fost
separate activitățile de realizare a studiilor de fezabilitate, de etapa proiectului tehnic,
modificându-se titlul investițiilor prin eliminarea sintagmei “proiect tehnic” și diminuarea
corespunzătoare a prevederilor bugetare , pentru cinci obiective de investiții:
- „Reactualizare SF+PT remiza PSI” devine „Reactualizare SF remiza PSI” cu diminuarea
sumei de la 98 mii lei la 58 mii lei.
- “Dali + PT și detalii de execuție extindere copertină cu legătură la terminal sosiri
internaționale” devine “DALI extindere și copertină cu legătură la terminal sosiri
internaționale”, cu diminuarea sumei bugetare prevăzute de la 135 mii la 75 mii lei.
- ”SF și PT drum perimetral tehnologic perimetral” devine ”SF drum perimetral
tehnologic perimetral” cu diminuarea sumei bugetare prevăzute de la 100 mii lei la 58
mii lei.
- “SF și PT amenajare flux cargo” devine “SF amenajare flux cargo” cu diminuarea sumei
bugetare prevăzute de la 160 mii lei la 60 mii lei.
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- “SF și PT sistem TVCI pentru supraveghere gard perimetral” devine “SF sistem TVCI
pentru supraveghere gard perimetral” cu diminuarea sumei bugetare prevăzute de la 160
mii lei la 60 mii lei (investiție nouă suportată din tariful de securitate).
A.2. Diminuarea unor prevederi bugetare pentru obiective la care s-a finalizat
procedura de achiziție cu economii de fonduri față de prevederile inițiale:
- “Realizare studii de prefezabilitate și fezabilitate pentru modernizarea aeroportului și
includerea și a obiectivelor din Master Plan General de Transport”, diminuare prevederi
bugetare de la 650 mii lei la 547 mii lei (economie 103 mii lei)
- „Reactualizare DALI+PT și indicatori tehnico-economici pentru lucrări de reabilitare la
CT1”, diminuare prevederi bugetare de la 35 mii lei la 34 mii lei (economie 1 mii lei)
- „Echipament multifuncțional de deszăpezire și degivrare PDA”, diminuare prevederi
bugetare de la 2700 mii lei la 2183 mii lei (economii 517 mii lei)
B. Modificări care determină majorări de fonduri sau alocări noi
B.1. Majorări de fonduri la imobilizări corporale:
- “Reconfigurare echipament degivrare aeronave“ redenumire în “Expertiză și
Reconfigurare echipament degivrare aeronave” și majorare valoare investiție, de la 274
mii lei la 291 mii lei (17 mii lei în plus), urmare a includerii operațiunii de expertizare a
degivrorului, în scopul identificării tuturor problemelor de natură tehnică și alegerea
soluției optime de remediere.
- “Ambulift – autospecială pentru transportul și îmbarcarea/debarcarea pasagerilor cu
dizabilități și a celor cu mobilitate redusă” se majorează prevederea bugetară de la 380
mii lei prevăzuți inițial, la 1150 mii lei (770 mii lei în plus), urmare a necesității includerii
în achiziție a unui echipament configurat pe șasiu special, pentru transportul persoanelor
aflate pe targa medicală.
B.2 Includerea pe Lista de investiții a unor obiective noi (echipamente, lucrări)
- “Mașină de intervenție” cu valoarea de 90 mii lei, necesară asigurării intervenției
operative a personalului de mentenanță la sisteme de balizaj din incinta aeroportului și în
exteriorul acestora;
- “Sistem de climatizare” cu valoarea de 18 mii lei, pentru înlocuirea instalației
existente, în vederea asigurării unui microclimat corespunzător pentru buna funcționare
a noilor echipamente din dotarea uzinei electrice.
- “Laser pentru îndepărtat păsări”, cu valoare de 5 mii lei, în vederea reducerii riscurilor
prezentat de păsări pentru siguranța zborurilor.
- “UPS pentru sistemul de check-in cu valoarea de 35 mii lei”, specifică achiziționarea
unei surse de tensiune neîntreruptibilă, dimensionată corespunzător satisfacerii nevoilor
consumatorilor - 7 birouri check-in
- “Includerea pe lista de investiții a obiectivului “Achiziție Lot I Sistem de acces
parcare”, cu valoarea de 200 mii lei, din surse proprii, din care, în anul 2018 se prevede
suma de 23 mii lei.
Investiția are ca scop îmbunătățirea activității de control acces în parcarea Regiei, în
vederea creșterii veniturilor din surse proprii, activitatea fiind încadrată ca fiind una
comercială.
DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean
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DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr.15798/24.07.2018
RAPORT
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania
Tîrgu Mureș”, pe anul 2018
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu
expunerea de motive nr.15794/24.07.2018 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:
Bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” pe anul 2018
a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.16/15.02.2018.
Rectificarea a fost propusă prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.23/19.07.2018.
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 din actul
normativ, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale
nivelului unor indicatori economico-financiari aprobaţi, în situațiile menționate la literele
”a” – ”f” din același text de lege.
De asemenea, potrivit prevederilor art. 10 alin.(4), în situațiile de la lit.”f” ale alin.(2)
din O.G. nr.26/2013, rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli se aprobă 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, 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 O.G. nr.26/2013, 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
2018, are în vedere activitățile de investiții, și implică reașezarea de sume pe obiectivele
existente, diminuarea unor prevederi bugetare pentru obiective la care s-a finalizat
procedura de achiziție cu economii de fonduri față de prevederile inițiale, respectiv
majorări de fonduri la imobilizări corporale și includerea pe lista de investiții a unor
obiective noi – echipamente și lucrări.
Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.
„Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, pe anul 2018, respectă prevederile Ordinului
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Ministrului Finanțelor Publice nr.3145/2017 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” din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul județean
Mureș are atribuții privind organizarea și funcționarea regiilor autonome de interes
județean.
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.(2), lit.”d” din
Legea nr.215/2001, potrivit cărora Consiliul Județean Mureș exercită, în numele
județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la
societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii, apreciem că, proiectul de
hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A „Aeroportul
Transilvania Tîrgu Mureș” pe anul 2018, poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului
Consiliului Judeţean Mureş.
DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș
HOTĂRÂREA NR.98
din 30 august 2018
privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.15188/17.07.2018 a Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Direcției Economice, raportul Serviciului Juridic,
precum şi avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere:
- Art.68 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- Art.486 alin (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și
completările ulterioare;
- Art.24 alin.(1) și (2) din Legea nr.311/2003, Legea muzeelor și colecțiilor publice,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.20 din Ordonanța Guvernului nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de
spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu
modificările și completările ulterioare;
- Art.16 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.118/2006 privind înființarea,
organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și
completările ulterioare;
- Art.84 alin.(4) și art.205 alin (3) din Legea nr.1/2011, Legea educației naționale, cu
modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(5) lit. (a) pct.4 și 10 și ale art.97 alin. (1) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
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completările ulterioare, cu respectarea procedurilor reglementate de Legea privind
transparența decizională în administrația publică nr.52/2003, cu modificările și
completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Se aprobă taxele și tarifele percepute de instituțiile de cultură subordonate
Consiliului Județean Mureș, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. (1) De executarea prezentei hotărâri răspund Direcția Economică și instituțiile de
cultură subordonate Consiliului Județean.
(2) Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul Oficial al județului Mureș și se comunică
Instituției Prefectului Județului Mureș și instituțiilor de cultură subordonate Consiliului
Județean Mureș.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.15188/17.07.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură
Finanțarea instituțiilor de cultură se realizează din venituri proprii și subvenții de la
bugetul județean, în conformitate cu dispozițiile art.20 din OG nr.21/2007 privind
instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de
impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare, ale art.24 din Legea
muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, cu modificările și completările ulterioare și
ale art.16 din OUG nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea
așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare.
În vederea constituirii veniturilor proprii ale instituțiilor de cultură, în baza prevederilor
art.486 alin.(1) din Legea privind Codul Fiscal nr.227/2015, cu modificările și
completările ulterioare, autoritățile administrativ-teritoriale pot institui taxe pentru
utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale,
monumentelor istorice de arhitectură și arheologice și altele asemenea, toate de interes
județean. De asemenea, Consiliul Județean aprobă taxe și tarife percepute pentru
serviciile culturale oferite persoanelor fizice și juridice, de către instituțiile de cultură
subordonate acestuia.
De asemenea, în conformitate cu prevederile art.84 alin.(4) și art.205 alin.(3) din Legea
nr.1/2011, Legea educației naționale, elevii și studenții beneficiază de tarife reduse cu
75% pentru accesul la muzee, la concerte, spectacole de teatru, de operă, de film și la
alte manifestări culturale și sportive organizate de instituții publice.
Față de considerentele mai sus arătate, ținând cont de necesitatea creșterii numărului de
beneficiari ai serviciilor culturale, precum și de faptul că prin păstrarea taxelor propuse
la nivelul aprobat în 2018 se urmărește asigurarea de venituri proprii ale unităților de
cultură subordonate, propunem adoptarea proiectului de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.15189/17.07.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură
Potrivit art.68 alin.(2) din Legea privind finanțele publice locale nr.273/2006, cu
modificările și completările ulterioare, veniturile proprii ale instituțiilor de cultură se
constituie din prestări de servicii, chirii, manifestări culturale și sportive, concursuri
artistice, publicații, prestații editoriale, studii, proiecte, valorificări de produse din
activități proprii sau anexe și altele.
Finanțarea instituțiilor de cultură se realizează din venituri proprii și subvenții de la
bugetul județean, în conformitate cu dispozițiile art.20 din OG nr.21/2007 privind
instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de
impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare, ale art.24 din Legea
muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, cu modificările și completările ulterioare și
ale art.16 din OUG nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea
așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare.În vederea constituirii
veniturilor proprii ale instituțiilor de cultură, în baza prevederilor art.486 alin.(1) din
Legea privind Codul Fiscal nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare,
autoritățile administrativ-teritoriale pot institui taxe pentru utilizarea temporară a
locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice
de arhitectură și arheologice și altele asemenea, toate de interes județean. De
asemenea, Consiliul Județean aprobă taxe și tarife percepute pentru serviciile culturale
oferite persoanelor fizice și juridice, de către instituțiile de cultură subordonate
acestuia.
De asemenea, în conformitate cu prevederile art.84 alin.(4) și art.205 alin.(3) din Legea
nr.1/2011, Legea educației naționale, elevii și studenții beneficiază de tarife reduse cu
75% pentru accesul la muzee, la concerte, spectacole de teatru, de operă, de film și la
alte manifestări culturale și sportive organizate de instituții publice.
În aplicarea prevederilor legale invocate mai sus și ținânt cont de propunerile instituțiilor
de cultură subordonate, autoritatea publică județeană aprobă anual nivelul taxelor și
tarifelor percepute de aceste instituții. În acest context, instituțiile de cultură din
subordinea Consiliului Județean Mureș au înaintat propuneri privind modificarea taxelor și
tarifelor pentru activitățile prestate, ținând cont de nivelul indicelui de inflație, de
prospectarea și analiza prețurilor instituțiilor similare din țară, precum și de gradul de
realizare a veniturilor provenite din aceste activități.
Astfel, prin adresa nr.13.226/21.06.2018, Muzeul Județean Mureș propune ca taxele și
tarifele percepute în anul 2019 să rămână la nivelul celor percepute în anul 2018, cu
excepția poziției nr.4 din Listă, respectiv închirierea holului mare al Palatului Culturii,
pentru care se propune o creștere de la 400 lei la 600 lei pentru închirierile de până la 4
ore pe zi, respectiv de la 650 lei la 900 lei pentru închirierile ce depășesc 4 ore pe zi.
Propunerea de modificare a prețurilor a fost fundamentată pe nivelul prognozat al
inflației, precum și pe prospectarea prețurilor practicate de către instituțiile similare din
țară. De asemenea, instituția a analizat și impactul pe care noile prețuri ar putea să le
aibă asupra încasării veniturilor proprii.
Ansamblul Artistic Profesionist ”Mureșul”, în urma analizei tarifelor practicate în
stagiunea 2017-2018, prin adresa nr.12.601/13.06.2018, solicită majorarea prețurilor la
bilete pentru stagiunea 2018-2019 cu procente cuprinse între 4 și 60%, precum și
introducerea de noi categorii de bilete pentru spectacole folclorice extraordinare
(premiere, evenimente speciale, spectacole aniversare, spectacole cu invitați speciali,
artiști renumiți sau formații de prestigiu). Instituția și-a fundamentat propunerea
înaintată Consiliului Județean Mureș pe calculațiile privind costurile organizării de
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spectacole, în special în mediul rural, și implicit pe impactul pe care păstrarea prețurilor
practicate până în prezent l-ar putea avea asupra încasării veniturilor proprii. De
asemenea, instituția a efectuat o prospectare a prețurilor practicate de către instituțiile
similare din țară și a concluzionat că modificarea prețurilor pentru stagiunea 2018-2019
este oportună.
Prin adresa nr.12.568/13.06.2018, Teatrul pentru Copii și Tineret ”Ariel”, propune
majorarea tarifelor la biletele pentru spectacole cu procente între 28-33% și menținerea
prețurilor la închirierea sălilor de spectacole. Instituția și-a fundamentat propunerea prin
impactul pe care creșterea prețurilor la bilete și abonamente ar putea să-l aibă asupra
încasării veniturilor proprii, impact preconizat și în urma unor sondaje realizate în rândul
spectatorilor cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Mureș.
De asemenea, Filarmonica de Stat, prin adresa nr.12.607/13.06.2018, propune majorarea
prețurilor la bilete pentru stagiunea 2018-2019 cu procente situate între 8-25%, precum și
introducerea unor categorii noi de bilete pentru concertele simfonice speciale, pentru
recitalurile speciale, precum și pentru concertele camerale speciale.Creșterile propuse
de Filarmonică se referă în special la abonamentele pentru întreaga stagiune, pentru care
calculațiile prezentate previzionează un impact pozitiv asupra încasării veniturilor
proprii.
Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș,prin adresa
nr.12.221/08.06.2018, solicită ca taxele aprobate pentru anul școlar 2017-2018 să rămână
în vigoare și pentru anul școlar 2018-2019, fundamentate pe calculațiile privind impactul
negativ pe care creșterile de preț ar putea să le aibă asupra încasării veniturilor proprii.
De asemenea, prin adresele nr.12.605/13.06.2018 și nr.12.518/13.06.2018 Redacția
Revistei ”Vatra”, respectiv Redacția Revistei ”Lato” propun păstrarea prețului de vânzare
al revistelor în anul 2019 la nivelul aprobat pentru anul 2018. Această propunere este
fundamentată pe calculații privind costurile de editare și tipărire, care sunt influențate
pozitiv de creșterea tirajului.
Față de considerentele mai sus arătate, ținând cont de necesitatea creșterii numărului de
beneficiari ai serviciilor culturale, precum și de faptul că prin păstrarea taxelor propuse
la nivelul aprobat în 2018 se urmărește asigurarea de venituri proprii ale unităților de
cultură subordonate, propunem adoptarea proiectului de hotărâre alăturat.
DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr.17869/22.08.2018
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu
expunerea de motive nr.15188 din 17.07.2018 și Raportul de specialitate al Direcției
Economice nr.15189 din 17.07.2018,
În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare și
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.172 din 23.11.2017,
am procedat la întocmirea prezentului raport, prin care precizăm următoarele:
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Proiectul de act administrativ analizat vizează aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile
de cultură subordonate Consiliului Județean Mureș.
În baza prevederilor art.486 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, precum și ale
art.30 din Legea privind finanțele publice locale nr.273/2006, ambele cu modificările și
completările ulterioare, consiliile județene pot institui taxe pentru utilizarea temporară
a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor
istorice de arhitectură și arheologice și altele asemenea, toate de interes județean și
aprobă taxele și tarifele percepute pentru serviciile culturale oferite persoanelor fizice și
juridice, de către instituțiile de cultură subordonate acestuia.
În acest context, instituțiile de cultură subordonate Consiliului Județean Mureș, au
înaintat propuneri privind aprobarea taxelor și tarifelor pentru serviciile culturale oferite
comunității județene în anul 2019, respectiv pentru stagiunea/anul școlar 2018-2019,
ținând cont de nivelul prognozat al inflației, de prospectarea și analiza prețurilor
practicate de instituțiile similare din țară, precum și de modul în care aceste taxe ar
urma să influențeze veniturile proprii.
Potrivit propunerilor înaintate de către unitățile de cultură, în anexa la Proiectul de
Hotărâre sunt prezentate taxele și tarifele existente pe anul 2018, respectiv pentru
stagiunea/anul școlar 2017-2018 și cele propuse pentru anul 2019, respectiv pentru
stagiunea/anul școlar 2018-2019.
Prin dimensionarea taxelor și tarifelor propuse se urmărește asigurarea surselor de
venituri proprii ale unităților de cultură subordonate, în vederea angajării și acoperirii în
mare parte a cheltuielilor, cu respectarea prevederilor legale.
Pentru asigurarea transparenței decizionale, proiectul de act administrativ a fost publicat
pe pagina de internet a Consiliului Județean Mureș și afișat la sediul instituției din Tîrgu
Mureș, Piața Victoriei nr.1, la data de 17.07.2018.
Dispozițiile art.7, alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată, impun ca la publicarea anunțului, autoritatea
administrației publice să stabilească o perioadă de cel puțin 10 zile calendaristice în
cazul proiectelor de acte normative pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii
cu privire la proiectul de act normativ.
În termenul indicat în conținutul anunțului – până la data de 27.07.2018, nu a fost
înregistrată în scris, nicio propunere, sugestie sau opinie la aceasta, astfel că în raport de
dispozițiile art.7, alin.(9) din Legea nr.52/2003 nu se impune organizarea unei dezbateri
publice asupra proiectului de act administrativ.
Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor
art.81-82, raportate la cele ale art.6, alin.(3) coroborate cu cele ale 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
aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură, poate fi supus dezbaterii și
aprobării plenului Consiliului Județean Mureș.
DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș
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