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HOTĂRÂREA NR.132
din 22 noiembrie 2018
privind rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2018
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.25023/19.11.2018 a Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Direcției Economice, raportul Serviciului Juridic,
precum şi avizul comisiilor de specialitate,
Potrivit Hotărârii de Guvern nr.848/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de
rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018,
pentru echilibrarea bugetelor locale;
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 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 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 726.664.000 lei și la cheltuieli în sumă de 864.664.000 lei, conform anexei
nr.1/j”;
1. Anexele nr. 1/i, 2/i, 2/1/i, 2/2/h, 3/1/c, 3/10/b, 3/12/a, 3/29/h, 3/33/f, 3/34/e,
3/35/e, 3/36/e, 3/37, 3/38/e, 3/39/e, 3/40/e, 3/41/e, 3/42/e, 3/43/e, 3/44/e,
3/45/e, 3/46/e, 3/47/e, 3/48/e, 3/49/f, 3/50/f, 3/51/f, 3/52/e, 3/53/e, 3/54/e,
3/55/e, 3/56/e, 3/57/e, 3/58/e, 3/59/d, 3/60/d, 3/61/d, 3/67/h, 3/78, 3/80/c, 3/156,
4/g, 4/1/c, 4/2/b, 4/3/d, 4/5/b, 4/10/a, 4/11, 5/1/f, 8/h, 9/d, 10/f și 11/c se modifică
şi se înlocuiesc cu anexele nr.1/j, 2/j, 2/1/j, 2/2/i, 3/1/d, 3/10/c, 3/12/b, 3/29/i,
3/33/g, 3/34/f, 3/35/f, 3/36/f, 3/37/a, 3/38/f, 3/39/f, 3/40/f, 3/41/f, 3/42/f, 3/43/f,
3/44/f, 3/45/f, 3/46/f, 3/47/f, 3/48/f, 3/49/g, 3/50/g, 3/51/g, 3/52/f, 3/53/f, 3/54/f,
3/55/f, 3/56/f, 3/57/f, 3/58/f, 3/59/e, 3/60/e, 3/61/e, 3/67/i, 3/78/a, 3/80/d,
3/156/a, 4/h, 4/1/d, 4/2/c, 4/3/e, 4/5/c, 4/10/b, 4/11/a, 5/1/g, 8/i, 9/e, 10/g și
11/d.
2. După anexa nr.3/200 se introduc trei anexe noi, nr.3/201, 3/202 și nr.3/203.
Art.II. Anexele nr. 1/j, 2/j, 2/1/j, 2/2/i, 3/1/d, 3/10/c, 3/12/b, 3/29/i, 3/33/g, 3/34/f,
3/35/f, 3/36/f, 3/37/a, 3/38/f, 3/39/f, 3/40/f, 3/41/f, 3/42/f, 3/43/f, 3/44/f, 3/45/f,
3/46/f, 3/47/f, 3/48/f, 3/49/g, 3/50/g, 3/51/g, 3/52/f, 3/53/f, 3/54/f, 3/55/f, 3/56/f,
3/57/f, 3/58/f, 3/59/e, 3/60/e, 3/61/e, 3/67/i, 3/78/a, 3/80/d, 3/156/a, 3/201,
3/202, 3/203, 4/h, 4/1/d, 4/2/c, 4/3/e, 4/5/c, 4/10/b, 4/11/a, 5/1/g, 8/i, 9/e, 10/g și
11/d fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.III. 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
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
PREȘEDINTE
Nr.25023/19.11.2018
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 finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș poate
aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale
ordonatorilor principali de credite.
Potrivit Hotărârii de Guvern nr.848/2018 se suplimentează sumele defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru Județul Mureș pe anul
2018 cu suma de 4.416.000 lei în vederea susținerii sistemului de protecție a copilului și a
susținerii centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap.
Direcția Generală de Asistență Socială pentru Protecția Copilului Mureș, solicită alocarea
sumei respective pentru finanțarea secțiunii de funcționare, respectiv diminuarea
Transferurilor pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap cu suma de
5.274.000 lei.
Direcția Tehnică solicită alocarea sumei de 94.000 lei pentru achiziția unor echipamente
necesare pentru Serviciul Administrativ Intervenții prin diminuarea cu aceeași sumă din
Programul Lucrărilor de Drumuri, iar Spitalul Clinic Județean Mureș, solicită majorarea
bugetului la venituri proprii cu suma de 2.328.000,Centrul Școlar pentru Educație
Incluzivă nr.2, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș, Direcția
Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș,Serviciul Public de Pază a Obiectivelor de
Interes Județean Mureș, Muzeul Județean Mureș și Teatrul pentru Copii și Tineret” Ariel”
solicită unele reașezări în cadrul aceluiași volum bugetar.
Se propun aceste modificări conform celor solicitate mai sus.
Față de cele de mai sus supun dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre alăturat.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.25024/19.11.2018
RAPORT 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.
Potrivit Hotărârii de Guvern nr.848/2018 se suplimentează sumele defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru Județul Mureș pe anul
2018 cu suma de 4.416.000 lei în vederea susținerii sistemului de protecție a copilului și a
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susținerii centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap. Propunem majorarea
bugetului cu suma respectivă pentru Direcția Generală de Asistență Socială pentru
Protecția Copilului Mureș în vederea finanțării secțiunii de funcționare.
De asemenea în baza adresei nr.23517/01.11.2018, Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului Mureș, ne comunică diminuarea Anexei Transferuri pentru
finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap în anul 2018 cu suma de
5.274.000 lei, în baza comunicării nr.43719/31.10.2018 primită de la Agenția Județeană
pentru Plăți și Inspecție Socială Mureș.
În baza adresei nr.24208/09.11.2018, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor
Mureș, solicită unele reașezări în cadrul aceluiași volum bugetar pentru achitarea
facturilor de utilități.
Prin adresa nr.23989/07.11.2018, Serviciul Public de Pază a Obiectivelor de Interes
Județean Mureș solicită unele reașezări în cadrul aceluiași volum bugetar la bunuri și
servicii pentru achiziția unor obiecte de inventar și achitarea unor utilități.
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș, prin adresa
nr.24815/16.11.2018,solicită unele reașezări în cadrul aceluiași volum bugetar pentru
achitarea facturilor privind chiria.
Potrivit Notei Interne nr.24679/15.11.2018 a Direcției Tehnice, se solicită alocarea sumei
de 94.000 lei pentru achiziția unor echipamente necesare pentru Serviciul Administrativ
Intervenții, prin diminuarea cu aceeași sumă în Programul - 2018 la lucrări drumuri
județene.
Prin adresa nr.24709/15.11.2018, Spitalul Clinic Județean Mureș, solicită majorarea
bugetului la venituri proprii cu suma de 2.328.000 lei ca urmare a încheierii de noi
contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate Mureș pentru suplimentarea programelor
naționale de sănătate, printre care: tratamentul instabilităților articulare, oncologie,
ortopedie pentru tratamentul prin endoprotezare, etc.
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.2 în baza adresei nr.24639/14.11.2018,
solicită unele reașezări în cadrul aceluiași volum bugetar la bunuri și servicii, pentru
achiziția unor obiecte de inventar.
Prin adresa nr.24869/16.11.2018, Teatrul pentru Copii și Tineret” Ariel” solicită unele
reașezări în cadrul aceluiași volum bugetar la bunuri și servicii pentru plata unor prestări
de servicii.
Potrivit adresei nr.24463/13.11.2018, Muzeul Județean Mureș, solicită unele reașezări în
cadrul aceluiași volum bugetar, atât pe secțiunea de funcționare cât și pe secțiunea de
dezvoltare.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.120/2018 s-a aprobat încheierea Acordului
de parteneriat între Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și
Adopție și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș în vederea
implementării proiectului „Sprijinul pentru consolidarea rețelei de asistenți maternali.”
În vederea finanțării acestui parteneriat, se propune cuprinderea în lista programelor
multianuale pentru anul 2018 a sumei de 1.320.000 lei cu denumirea TEAM-UP: Progres în
calitatea îngrijirii alternative a copiilor.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.125/2018 a fost modificată Hotărârea
Consiliului Județean Mureș nr.23/2018 pentru finanțarea unor activități culturale și
sociale de interes public județean, au fost modificate unele activități realizate de
Consiliul Județean Mureș în parteneriat cu instituții și organizații, precum și perioadele
de desfășurare.
Se propun aceste modificări conform celor solicitate mai sus.
Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/j, 2/j, 2/1/j, 2/2/i, 3/1/d, 3/10/c,
3/12/b, 3/29/i, 3/33/g, 3/34/f, 3/35/f, 3/36/f, 3/37/a, 3/38/f, 3/39/f, 3/40/f, 3/41/f,
3/42/f, 3/43/f, 3/44/f, 3/45/f, 3/46/f, 3/47/f, 3/48/f, 3/49/g, 3/50/g, 3/51/g, 3/52/f,
3/53/f, 3/54/f, 3/55/f, 3/56/f, 3/57/f, 3/58/f, 3/59/e, 3/60/e, 3/61/e, 3/67/i, 3/156,
3/201, 3/202, 4/h, 4/1/d, 4/2/c, 4/3/e, 4/5/c, 4/10/b, 4/11/a, 5/1/g, 8/i, 9/e,10/g și
nr.11/d.
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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.24636/14.11.2018.
Din perspectiva celor de mai sus proiectul de hotărâre alăturat poate fi supus dezbaterii
și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș.
DIRECTOR
Alin Mărginean

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr.25025/19.11.2018
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.25023/19.11.2018 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, această modificare este întemeiată pe prevederile H.G. nr.848/2018 privind
alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în
bugetul de stat pe anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale prin care, bugetul
Județului Mureș s-a suplimentat cu suma de 4.416.000 lei în vederea susținerii sistemului
de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap.
De asemenea, având în vedere solicitarea unor ordonatori secundari/terțiari de credite ai
instituțiilor subordonate, respectiv ai Direcției Județene de Evidență a Persoanelor
Mureș, Serviciului Public de Pază a Obiectivelor de Interes Județean Mureș, Centrului
Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș, Centrului Școlar pentru Educație
Incluzivă nr.2, Muzeului Județean Mureș și 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 la avizierul unității administrativteritoriale, demers în urma căruia nu au intervenit propuneri de modidicare.

5/27

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.81-82, 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.
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.133
din 22 noiembrie 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.25065/20.11.2018 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 R.A. ”Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” înregistrată la
Consiliul Județean Mureș sub nr.24.933/19.11.2018 și Hotărârea Consiliului de
administrație al Regiei nr.39/15.11.2018,
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,
modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.88/30.08.2018, se modifică după
cum urmează:
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1. Anexa nr.1 ”Bugetul de venituri și cheltuieli” (bugetul activității generale) se
modifică și se înlocuiește cu Anexa nr.1 la prezenta hotărâre;
2. Anexa de fundamentare nr.2 „Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți
în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora” se modifică și
se înlocuiește cu Anexa nr.2 la prezenta hotărâre;
3. Anexa de fundamentare nr.4 „Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare”,
se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr.3 la prezenta hotărâre.
Art.II. Anexele 1-3 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 TransilvaniaTîrgu 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

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
PREȘEDINTE
Nr.25065/20.11.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A
„Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, pe anul 2018
Regia autonomă “Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” solicită Consiliului Județean Mureș
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, la activitatea de investiții.
În acest sens, se propun diminuări ale prevederilor bugetare la obiective la care s-au
realizat economii în procesul de achiziție („Upgrade sistem de procesare și control
pasageri (CMS)”, “Compresor pentru încărcare butelii”) și retragerea de pe lista de
investiții a unor obiective a căror realizare nu se mai justifică la acest moment sau se
reprogramează (“DALI extindere și copertină cu legătura la terminal sosiri
internaționale”; “Expertiză tehnică + DALI gard perimetral” UPS pentru sistemul de
Check-in” și “SF amenajare flux cargo”) .
Pe de altă parte, se propune majorarea unor prevederi bugetare la obiective unde
sumele din bugetul actual sunt insuficiente (“Reconfigurare echipament degivrare
aeronave”) precum și includerea pe Lista de investiții a unor obiective noi (“Expertize
tehnice la CT1” și “DALI Monument Aurel Vlaicu”).
Întrucât sumele rezultate din economii nu sunt suficiente pentru necesarul investițiilor
noi înscrise pe listă și pentru suplimentarea fondurilor la unele investiții, s-a propus
suportarea diferenței de 31 mii lei din bugetul județului, prin majorarera fondurilor din
această sursă.
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La activitatea operațională, Regia propune doar reașezarea unor sume în cadrul
volumului.
Față de motivația prezentată mai sus, supun dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre
alăturat.
PREȘEDINTE
Péter Ferenc
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.25066/20.11.2018
Dosar VII/D/2
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, pe anul 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.
Bugetul a fost rectificat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.88 din 30 august
2018, la activitatea de investiții, atât prin reașezarea unor sume pe obiectivele
existente, cât și includerea pe lista de investiții a unor investiții noi, având ca sursă
economiile realizate.
Regia a transmis prin mail Documentația de rectificare nr.8397/14.11.2018, înregistrată
la Consiliul Județean Mureș sub nr.24.933/19.11.2018, o nouă solicitare de rectificare, de
asemenea, a comunicat Hotărârea Consiliului de Administrație nr.39/15.11.2018, precum
și anexele la Bugetul de venituri și cheltuieli 1, 2 și 4 modificate (atașate prezentului
proiect de hotărâre).
Conform Notei de Fundamentare a Regiei, rectificarea actuală afectează tot activitatea
de investiții. Astfel, au loc redistribuiri de fonduri în cadrul obiectivelor existente,
retrageri a unor obiective din Listă, concomitent cu includerea altora noi, în condițiile
creării de economii de fonduri, suplimentarea de sume din buget fiind minimă, respectiv,
suma de 31 mii lei.
Astfel, propunerile de rectificare ale activității de investiții pe anul în curs semnifică
următoarele:
A. Modificări care creează economii de fonduri
A.1 Diminuarea unor prevederi bugetare pentru obiective la care s-a finalizat procedura
de achiziție cu economii de fonduri față de prevederile inițiale:
- “Upgrade sistem procesare și control pasageri” diminuare prevederi bugetare de la 115
mii lei la 114 mii lei (economie 1 mie lei)
- “Compresor pentru încărcare butelii” reducere de la 30 mii lei la 20 mii lei (economie
10 mii lei)
A.2. Retragerea de pe Lista de investiții a următoarelor obiective:
- “DALI extindere și copertină cu legătura la terminal sosiri internaționale”, în valoare
de 75 mii lei.
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În Nota de Fundamentare a Regiei renunțarea la obiectivul de investiții este motivată de
faptul că la acest moment investiția nu se mai justifică, în condițiile în care urmează
efectuarea unui Studiu de fezabilitate de extindere a terminalului.
- Expertiză tehnică +DALI gard perimetral”, în valoare de 80 mii lei din surse proprii
(tarif securitate)
Se renunță la această investiție urmare a situației juridice neclare a 4 loturi de teren de
pe latura de nord a Aeroportului, pentru care nu sunt emise sentințe finale și irevocabile,
astfel încât nu se cunoaște traseul gardului după pronunțarea sentinței.
- “UPS pentru sistemul de Check-in“ în valoare de 35 mii lei
Regia motivează renunțarea la acest obiectiv prin strategia pe termen scurt care permite
amânarea realizării acestei investiții pentru primul trimestru al anului 2019, în vederea
realocării sumei de 35 mii lei altor investiții care se impun a fi efectuate în acest an.
- “S.F amenajare flux cargo” în valoare de 58 mii lei
Conform explicațiilor Regiei se renunță la această investiție întrucât locația de
desfășurare a activității propusă inițial “Blocul cu 8 apartamente și spații libere la
parter” (Blocul de militari”), a fost propus la demolare, în cadrul variantei aprobate a
Studiului de prefezabilitate de modernizare a Aeroportului. Prin urmare, s-a considerat
că Studiul nu mai are obiect.
B. Modificări care determină majorări de fonduri sau alocări noi
B.1. Majorări de fonduri la obiective:
- “Reconfigurare echipament degivrare aeronave” –
Urmare a expertizei tehnice realizate asupra acestui obiectiv și luând în considerare
soluția tehnică adoptată și evaluată, pentru realizarea lucrărilor de aducere a
echipamentului în stare operațională în cel mai scurt timp, având în vedere apropierea
sezonului rece Regia afirmă că se impune majorarea valorii de la 291 mii lei (cf.HCJ
88/2018) la 474 mii lei (+ 183 mii lei)
B.2 Includerea pe Lista de investiții a unor obiective noi (echipamente, lucrări)
- “Expertize Tehnice la CT1” cu o valoare de 30 mii lei inclusiv TVA
Expertiza este determinată de necesitatea identificării soluțiilor de intervenție în cadrul
lucrărilor de reabilitare a Centralei Termice nr.1, care presupun: înlocuire cazane de
încălzire centrală, instalare panouri solare pe acoperișul terasei terminalului de pasageri,
înlocuire instalații electrice și instalații de apă – canalizare.
- „DALI Monument Aurel Vlaicu”, cu o valoare de 60 mii lei inclusiv TVA
Regia motivează că, opera de artă (autor sculptorul Ion Vlasiu) se află într-o stare
avansată de degradare, conform expertizei tehnice efectuate, astfel încât se impune
executarea în regim de urgență a unei documentații tehnice de specialitate în scopul
realizării intervenției /reparației/restaurării acesteia.
- „Expertiza degivror”, cu valoarea de 17 mii lei inclusiv TVA, urmare a separării în
obiectiv distinct în Listă, față de investiția de bază “Reconfigurare echipament degivrare
aeronave”
Economiile totale realizate la obiective sunt în sumă de 259 mii lei, insuficiente pentru
acoperirea necesarului de fonduri pentru înscrierea pe listă a obiectivelor noi, precum și
majorarea prevederilor bugetare la obiectivele nominalizate, suma totală necesară în
acest sens fiind de 290 mii lei.
Diferența de 31 mii lei se propune a fi alocată în plus, din bugetul județului.
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În ceea ce privește activitatea operațională, Regia propune reașezări de sume în cadrul
bugetului, respectiv, redistribuirea sumei de 77 mii lei de la Capitolul A “Cheltuieli cu
bunuri și servicii” la Capitolul B “Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate”.
Reducerile se pot constata pe alineate de cheltuieli în Anexa 2 a bugetului Regiei “Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și
cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora” și anume, scăderea de 77 mii lei se
identifică la subcapitolul A3 - “Cheltuieli cu alte servicii executate de terți”, alin.a)
„Cheltuieli cu colaboratorii”, în timp ce creșterea are loc cap.B alin.f) ”cheltuieli cu alte
impozite și taxe”, care cresc de la 15 mii lei la 92 mii lei (+77 mii lei).
Pe de altă parte, la cap.A ”Cheltuieli cu bunuri și servicii” au loc reașezări de sume,
respectiv, diminuări de sume la unele alineate, care se compensează cu creșterile de la
alte alineate și anume:
- “cheltuieli cu piesele de schimb” (subc.A1 alin.b1) are loc o reducere cu 35 mii lei, în
timp ce la “cheltuieli cu combustibilul” (subc.A1 alin.b2) are loc o creștere cu aceeași
sumă.
În ceea ce privește capitolul C - “cheltuieli de personal”, au loc redistribuiri între
alienate, fără influențe pe total.
Astfel, se constată reduceri la alineatul C0 “cheltuieli de natură salarială” cu 136 mii lei,
concomitant cu creșteri la Cap.C3 “Alte cheltuieli cu personalul” (+105 mii lei la alin.b)
“Cheltuieli cu drepturi salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești”) și C5
”Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator” creștere cu 31 mii lei.
Având în vedere argumentele de specialitate prezentate mai sus, apreciem că se poate
supune spre dezbatere și aprobare, proiectul de hotărâre alăturat.
DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr.25069/20.11.2018
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.25065/20.11.2018 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, fiind
modificat ulterior prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.88/30.08.2018.
Rectificarea a fost propusă prin Hotărârea Consiliului de Administrație al R.A „Aeroportul
Transilvania Tîrgu Mureș” nr.39/15.11.2018.
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 administrativ-
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teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie
majoritară, cu modificările și completările ulterioare, operatorii economici pot proceda
la rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, conform prevederilor art.4, atunci când
din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului unor indicatori
economico-financiari aprobaţi, în situațiile menționate la literele ”a” – ”f” din actul
normativ.
De asemenea, potrivit prevederilor art.10 alin.(4), în situațiile de la lit.”f” rectificarea
bugetelor de venituri şi cheltuieli prevăzută la alin.(2), se aprobă în condiţiile art.4 alin.
(1) - (3), până la finele exerciţiului financiar al anului curent, respectiv prin hotărâre de
consiliu județean.
R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” a prezentat în vederea aprobării, astfel cum se
prevede la art.6 alin.(1) din O.G. nr.26/2013, bugetul de venituri şi cheltuieli însoţit de
anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Conform prevederilor art.6 alin.(3) din același act normativ, Consiliul Județean Mureș,
are obligația ca ”… în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor
bugetelor de venituri şi cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în
vigoare, să elaboreze şi să transmită în vederea avizării documentaţia necesară aprobării
acestora sau să le aprobe, după caz”.
Conform Raportului de specialitate anexat proiectului de hotărâre, rectificarea propusă a
Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, pe anul
2018, implică activitatea de investiții, atât prin reașezarea unor sume la obiectivele
existente, cât și includerea pe lista de investiții a unor investiții noi, având ca sursă
economiile realizate. Întrucât sumele realizate din economii nu sunt suficiente pentru
acoperirea investițiilor noi înscrise pe Listă, pentru suplimentarea fondurilor s-a propus
alocarea din bugetul județului a sumei de 31 mii lei.
De asemenea, la activitatea operațională se propun reașezări de sume pe capitole fără a
opera modificări în volumul total al veniturilor și cheltuielilor bugetare.
Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A
„Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, pe anul 2018, respectă prevederile Ordinului
Ministrului Finanțelor Publice nr.3145/05.12.2017 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” 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.
Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor
art.81-82, 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.
Față de argumentele anterior expuse, raportat la prevederile art.91 alin.(3), lit.”a” din
Legea nr.215/2001 apreciem că proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de
venituri și 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
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HOTĂRÂREA NR.134
din 22 noiembrie 2018
privind suplimentarea sumelor repartizate în anul 2018 pentru echilibrarea bugetelor
locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din județul Mureș conform anexei nr.1 la
Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.1/2018

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.25067/20.11.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean
Mureş, raportul de specialitate al Compartimentului Analiză şi Asistenţă Economică,
raportul Serviciului Juridic, precum şi avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.6 alin. (3) lit. "b" şi alin.(10) din Legea bugetului de
stat pe anul 2018 nr.2/2018 şi Decizia şefului de administraţie al Administraţiei Judeţene
a Finanţelor Publice Mureş nr.25676/07.11.2018,
În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. (1) Se aprobă repartizarea pe anul 2018 a sumei de 918.217,39 lei pentru achitarea
arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea
cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi
pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Autorităţile deliberative şi executive ale administraţiei publice locale, constituite la
nivelul unităţilor administrativ-teritoriale cărora le-au fost repartizate sume potrivit
alin.(1), au obligaţia alocării şi utilizării acestora conform destinaţiilor prevăzute de lege
şi cu respectarea metodologiilor legal aprobate.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş,
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş, unităţilor administrativ-teritoriale
cuprinse în anexă şi Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, care
răspund de ducerea sa la îndeplinire.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
PREȘEDINTE
Nr.25067/20.11.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind suplimentarea sumelor repartizate în anul 2018 pentru
echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din județul Mureș
conform anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.1/2018
În conformitate cu prevederile art.6 alin.(3) lit."b" din Legea nr.2/2018 – legea bugetului
de stat pe anul 2018, se constituie un fond la dispoziţia Consiliului Judeţean Mureş din
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cota de 17,25% din impozitul pe venit. Acest fond se repartizează integral în anul 2018
comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţ, prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru
achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital
şi pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură
care necesită cofinanţare locală. Valoarea iniţială a acestui fond a fost de 14.879.000 lei,
acesta fiind repartizat integral pe unităţi administrativ-teritoriale conform anexei nr.1 la
Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.1/2018.
În condiţiile stabilite potrivit art.6 alin.10) din Legea nr.2/2018 s-a emis Decizia şefului
de administraţie al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş
nr.25676/07.11.2018 potrivit căreia valoarea fondului la dispoziţia Consiliului Judeţean
Mureş a fost majorată cu suma de 918.217,39 lei, aceasta urmând a fi repartizată pe
unităţi administrativ-teritoriale prin hotărâre a Consiliului Judeţean Mureş în
conformitate cu prevederile art.6 alin.3) lit.”b" din Legea nr.2/2018.
Pentru fundamentarea repartizării sumelor, Consiliul Judeţean Mureş a analizat
solicitările de fonduri aferente anului curent venite din partea unităţilor administrativteritoriale din judeţ.
Având în vedere cele de mai sus supunem spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.25069/20.11.2018
Dosar VI D/1
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind suplimentarea sumelor repartizate în anul 2018 pentru
echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din județul Mureș
conform anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.1/2018
Potrivit anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.1/2018 privind aprobarea
repartizării, pe anul 2018, a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale din județul Mureș şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale,
precum şi estimarea sumelor ce vor fi repartizate pentru anii 2019, 2020 şi 2021 a fost
repartizată pe unităţi administrativ-teritoriale suma de 14.879.000 lei pentru achitarea
arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea
cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi
pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală în
conformitate cu prevederile art.6 alin.(3) lit."b" din Legea nr.2/2018 - Legea bugetului de
stat pe anul 2018.
În data de 07.11.2018 s-a comunicat Consiliului Judeţean Mureş Decizia şefului de
administraţie al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş nr.25676/07.11.2018
prin care se aprobă majorarea fondului la dispoziţia Consiliului Judeţean Mureş, constituit
conform art.6 alin.(3) lit."b" din Legea nr.2/2018, cu suma de 918.217,39 lei. Decizia
susmenţionată a fost emisă având în vedere sumele încasate suplimentar din impozitul pe
venit, în conformitate cu prevederile art.6 alin.(10) din Legea nr.2/2018. Potrivit art.1
din decizie şi art.6 alin.(3) lit."b" din lege, suma comunicată se repartizează integral în
anul 2018 prin hotărâre a Consiliului Judeţean Mureş pentru achitarea arieratelor
provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea
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cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi
pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală.
Pentru fundamentarea repartizării sumelor Consiliul Judeţean Mureş a analizat solicitările
de fonduri aferente anului curent venite din partea unităţilor administrativ-teritoriale
din judeţ.
Analizând cele de mai sus şi obligativitatea rectificării bugetelor locale, în conformitate
cu prevederile art.6 alin.(13) din Legea nr.2/2018, cu sumele aprobate şi comunicate de
către Consiliul Judeţean Mureş unităţilor administrativ-teritoriale, rezultă necesitatea
repartizării sumelor comunicate prin decizia susmenţionată cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Judeţean Mureş din data de 22.11.2018, fiind astfel asigurate premisele
întocmirii şi aprobării de către autorităţile executive şi deliberative ale municipiilor,
oraşelor şi comunelor a bugetelor locale rectificate în cursul anului curent.
DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr.25070/20.11.2018
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind suplimentarea sumelor repartizate în anul 2018 pentru
echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din județul Mureș
conform anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.1/2018

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu
expunerea de motive nr.20567/20.11.2018 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.6 alin.(3) lit."b" din Legea bugetului de stat pe anul 2018
nr.2/2018 s-a constituit un fond la dispoziția Consiliului Județean Mureș, din cota de
17,25% din impozitul pe venit constituit conform art.6 alin.(1), lit.”c”, inițial în sumă de
14.879.000 lei.
Prin art.1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.1/2018 s-a aprobat repartizarea pe
anul 2018 a sumei de 14.879.000 lei pentru achitarea arieratelor provenite din neplata
cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii
arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea
proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală.
Având în vedere sumele încasate suplimentar din impozitul pe venit, potrivit prevederilor
art.6 alin.(10) din Legea nr.2/2018, prin Decizia șefului de Administrație al Administrației
Județene a Finanțelor Publice Mureș, s-a aprobat majorarea fondului constituit conform
prevederilor art.6 alin.(3), lit.”b”, cu suma de 918.217,39 lei.
Prin prezenta hotărâre se supune aprobării repartizarea sumei mai sus menționate
comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţ, pentru achitarea arieratelor provenite din
neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii
arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea
proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală.
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La repartizarea sumelor s-au avut în vedere solicitările de fonduri aferente anului curent,
venite din partea unităților administrativ teritoriale din județ.
Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor
art.81-82, 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.
Față de argumentele anterior expuse, raportat la prevederile art.91 alin.(3), lit.”a” din
Legea nr.215/2001 apreciem că proiectul de hotărâre privind suplimentarea sumelor
repartizate în anul 2018 pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativteritoriale din județul Mureș conform anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş
nr.1/2018, poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş.
DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș
HOTĂRÂREA NR.136
din 22 noiembrie 2018
pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor și
panourilor publicitare în zona drumurilor județene, pe poduri și pasaje
Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.21873/15.10.2018 a Vicepreședintelui Consiliului
Județean Mureș, raportul de specialitate nr.21874/15.10.2018 al Direcţiei Tehnice,
raportul Serviciului Juridic nr.24836/16.11.2018, precum şi avizul comisiilor de
specialitate,
Având în vedere prevederile:
- Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor,
instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje,
viaducte, în tuneluri rutiere, precum şi amenajarea căilor de acces la drumurile publice,
aprobate prin Ordinul nr.1835/2017;
- Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații şi a
pomilor în localităţile urbane şi rurale, aprobate prin Ordinul nr.1294/2017;
- Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările
ulterioare;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile
publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului general de urbanism aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.525/1996;
- Hotărârii nr.36/1996 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind
exploatarea şi menţinerea în buna stare a drumurilor publice;
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În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.c), coroborate cu cele ale alin.(4) lit.a), precum
și ale art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea procedurilor
reglementate de Legea nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația
publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
hotărăște:
Art.1. Se aprobă Regulamentul privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor și
panourilor publicitare în zona drumurilor județene, pe poduri și pasaje, prevăzut în
Anexa 1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Cererea-tip pentru eliberarea/prelungirea acordului prealabil/
autorizației de amplasare și/sau acces în zona drumurilor județene, podurilor și
pasajelor, prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă Modelul-cadru pentru Acordul prealabil, prevăzut în Anexa 3 la prezenta
hotărâre.
Art.4. Se aprobă Modelul-cadru pentru Autorizația de amplasare și/sau acces în zona
drumurilor județene, podurilor și pasajelor, prevăzut în Anexa 4 la prezenta hotărâre.
Art.5. Se aprobă Modelul-cadru pentru Contractul de utilizare a zonei drumului județean,
podurilor și pasajelor, prevăzut în Anexa 5 la prezenta hotărâre.
Art.6. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Mureș să semneze și să
efectueze toate formalitățile legale necesare încheierii contractelor de utilizare a zonei
drumului județean, podurilor și pasajelor.
Art.7. Se abilitează Direcția Tehnică și Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean
Mureș cu îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea aplicării Regulamentului
privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor
județene, pe poduri și pasaje, prevăzut în Anexa 1 la prezenta hotărâre, precum și cu
urmărirea executării contractelor de utilizare a zonei drumului județean, podurilor și
pasajelor.
Art.8. Anexele nr.1-5 fac parte din prezenta hotărâre.
Art.9. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, se comunică Instituției
Prefectului - Județul Mureș, precum și Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, care răspunde aducerea sa la
îndeplinire.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
VICEPREȘEDINTE
Nr.21873/15.10.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor și
panourilor publicitare în zona drumurilor județene, pe poduri și pasaje
În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean
Mureş, în calitate de administrator al drumurilor judeţene din judeţul Mureş, are
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obligaţia de a urmări şi verifica respectarea prevederilor legale privind execuţia lucrărilor
de orice fel realizate în zona drumurilor, precum şi întreţinerea, repararea şi
modernizarea drumurilor publice judeţene din judeţul Mureş.
Potrivit Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor,
instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje,
viaducte, în tuneluri rutiere, precum şi amenajarea căilor de acces la drumurile publice,
aprobate prin Ordinul nr.1835/2017, acceptul administratorului drumului comportă două
faze prealabile începerii lucrărilor, constând în emiterea acordului prealabil, respectiv a
autorizaţiei de amplasare şi/sau acces la drum.
Conform prevederilor art.46. alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind
regimul drumurilor, republicată, condiţiile privind emiterea acordului prealabil, a
autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, a încheierii
contractului pentru utilizare şi acces în zona drumului public, precum şi condiţiile privind
amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumului, pe
poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere se stabilesc prin norme specifice aprobate
prin hotărâre a consiliului judeţean, cu respectarea legislaţiei în vigoare, pentru
drumurile de interes judeţean.
Luând în considerare prevederile alin.(3) al aceluiași articol ”Obligaţia şi
responsabilitatea privind solicitarea acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare
şi/sau de acces în zona drumului public, precum şi responsabilitatea respectării acestora
revin beneficiarului lucrărilor sau obiectivelor realizate ori amplasate în zona drumului
public.”
Potrivit prevederilor art.46. alin.(9) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată ”Pentru amplasarea și accesul în zona drumului, beneficiarul are
obligația încheierii cu administratorul drumului public a contractului pentru utilizare și
acces în zona drumului public și plata tarifelor corespunzătoare.”
Având în vedere prevederile legale susmenționate, prin proiectul de hotărâre alăturat
prezentei propunem spre aprobare Regulamentul privind amplasarea construcțiilor,
instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor județene, pe poduri și pasaje,
cererea tip pentru eliberarea/prelungirea Acordului prealabil/ Autorizației de amplasare
și/sau acces în zona drumurilor județene, podurilor și pasajelor, modelul-cadru pentru
Acordul prealabil, modelul-cadru pentru Autorizația de amplasare și/sau acces în zona
drumurilor județene, podurilor și pasajelor și modelului-cadru pentru Contractul de
utilizare a zonei drumului județean, podurilor și pasajelor, conform anexelor 1-5 la
acesta.
Față de toate considerentele mai sus arătate, propunem adoptarea proiectului de
hotărâre alăturat.
VICEPREŞEDINTE
Ovidiu Dancu
DIRECȚIA TEHNICĂ
Nr.21874/15.10.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor și
panourilor publicitare în zona drumurilor județene, pe poduri și pasaje
În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean
Mureş, în calitate de administrator al drumurilor judeţene din judeţul Mureş, are
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obligaţia de a urmări şi verifica respectarea prevederilor legale privind execuţia lucrărilor
de orice fel realizate în zona drumurilor, precum şi întreţinerea, repararea şi
modernizarea drumurilor publice judeţene din judeţul Mureş.
Conform prevederilor art.46. alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 condiţiile
privind emiterea acordului prealabil, a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona
drumului public, a încheierii contractului pentru utilizare şi acces în zona drumului
public, precum şi condiţiile privind amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor
publicitare în zona drumului, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere se stabilesc
prin norme specifice aprobate prin hotărâre a consiliului judeţean, cu respectarea
legislaţiei în vigoare, pentru drumurile de interes judeţean.
Luând în considerare prevederile legale susmenționate s-a întocmit Regulamentul atașat
prezentei, care stabilește condiţiile privind emiterea acordului prealabil, a autorizaţiei
de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, a încheierii contractului pentru
utilizare şi acces în zona drumului public, precum şi condiţiile privind amplasarea
construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor de interes
județean aflate în administrarea Consiliului Județean Mureș.
Prin lucrări în zona drumurilor județene se înțelege acele lucrări de construcţii, instalaţii
sau de altă natură, amplasate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi în
tuneluri rutiere, precum şi acele lucrări care, deşi sunt situate în afara acestor zone, pot
afecta integritatea, stabilitatea, condiţiile de exploatare sau siguranţa circulaţiei pe
aceste drumuri. Aceste lucrări se pot realiza numai cu acordul prealabil şi autorizaţia de
amplasare şi/sau de acces la drumul public, emise de administratorul drumului.
Potrivit Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor,
instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje,
viaducte, în tuneluri rutiere, precum şi amenajarea căilor de acces la drumurile publice,
aprobate prin Ordinul nr.1835/2017, acceptul administratorului drumului public comportă
două faze prealabile începerii lucrărilor, constând în emiterea:
- acordului prealabil - care se obţine la faza de proiectare;
- autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public - care se obţine
înainte de începerea lucrărilor în zona drumului, fiind singurul document emis de
administratorul drumului, în baza căruia se poate emite autorizaţia de construire.
Soluţiile de realizare a lucrărilor, stabilite prin acordul prealabil şi prin autorizaţia de
amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, rămân obligatorii pe toată durata de
valabilitate a documentelor în cauză sau până la retragerea administrativă a acestora,
precum şi până la modificarea soluţiilor prin emiterea unor noi documente.
Luând în considerare prevederile art.46. alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997
privind regimul drumurilor, republicată, ”Obligaţia şi responsabilitatea privind
solicitarea acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona
drumului public, precum şi responsabilitatea respectării acestora revin beneficiarului
lucrărilor sau obiectivelor realizate ori amplasate în zona drumului public.”
În conformitate cu dispoziţiile art.47 alin.(7) şi alin.(10), din actul normativ mai sus
indicat, pentru utilizarea amprizei şi a zonei de siguranţă a drumurilor publice prin
amplasarea supraterană sau subterană a unor construcţii, instalaţii şi/sau panouri
publicitare, prin executarea de căi de acces la drumul public, cu amenajările aferente,
parcări, refugii auto, platforme carosabile şi de control, precum şi pentru accesul în zona
drumului public pentru efectuarea unor lucrări, acceptate de administratorul drumului,
se aplică tarife pentru utilizare şi acces în zona drumului, care se aprobă prin hotărâre
a consiliului judeţean, pentru drumurile de interes judeţean.
În acest sens, Consiliul Județean Mureș a adoptat Hotărârea nr.198/21.12.2017 privind
aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2018 bugetului propriu al judeţului
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Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş, în care sunt cuprinse și
tarifele care se percep de către autoritatea publică județeană pentru eliberarea
acordului prealabil, respectiv pentru eliberarea autorizației de amplasare și/sau acces în
zona drumului județean.
Potrivit prevederilor art.46. alin.(9) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată ”Pentru amplasarea şi accesul în zona drumului, beneficiarul are
obligaţia încheierii cu administratorul drumului public a contractului pentru utilizare şi
acces în zona drumului public şi plata tarifelor corespunzătoare”.
Având în vedere prevederile legale susmenționate, prin prezentul proiect de hotărâre
propunem aprobarea Regulamentului privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor și
panourilor publicitare în zona drumurilor județene, pe poduri și pasaje, conform Anexei 1
la prezentul proiect, care cuprinde:
Anexa 2 – cererea tip pentru eliberarea/prelungirea Acordului prealabil/Autorizației de
amplasare și/sau acces în zona drumurilor județene, podurilor și pasajelor;
Anexa 3 - modelul-cadru pentru Acordul prealabil;
Anexa 4 - modelul-cadru pentru Autorizația de amplasare și/sau acces în zona drumurilor
județene,podurilor și pasajelor;
Anexa 5 – modelul-cadru pentru Contractul de utilizare a zonei drumului județean,
podurilor și pasajelor.
Prin urmare, luând în considerare aspectele mai sus enunțate, apreciem că sunt întrunite
condiţiile legale pentru supunerea spre aprobare a acestui proiect de hotărâre.
DIRECTOR EXECUTIV
ing. Márton Katalin
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr.24.836/16.11.2018
RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea
construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor județene, pe
poduri și pasaje
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Vicepreședintele Consiliului Județean Mureș –
Ovidiu Dancu, cu expunerea de motive nr.21.873/15.10.2018 și raportul de specialitate al
Direcției tehnice nr. 21874 din 15.10.2018,
În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare și
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărâreanr.172 din 23.11.2017,
am procedat la întocmirea prezentului raport, prin care precizăm următoarele:
Proiectul de act administrativ analizat vizează aprobarea Regulamentului privind
amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor
județene, pe poduri și pasaje.
Cadrul legal general prin care se realizează accesul în zona drumului județean în vederea
realizării sau amplasării panourilor publicitare, a oricăror construcții sau activități
comerciale, căi de acces, amenajări sau instalații în orice scop, fără a periclita siguranța
circulației este stabilit prin OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
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Conform reglementărilor legale indicate mai sus, pentru realizarea obiectivelor mai sus
menționate,sunt obligatorii, pe lângă autorizația de construire, după caz, acordul
prealabil și autorizația de amplasare și/sau de acces în zona drumului public, emise de
administratorul drumului respectiv.
Condițiile privind emiterea acordului prealabil, a autorizației de amplasare și/sau de
acces în zona drumului public, a încheierii contractului pentru utilizare și acces în zona
drumului public, precum și condițiile privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor și
panourilor publicitare în zona drumului, pe poduri, pasaje, viaducte și tuneluri rutiere se
stabilesc prin norme specifice aprobate prin hotărâre a consiliului județean, cu
respectarea legislației în vigoare, pentru drumurile de interes județean – art.46, alin.(2)
din OG nr.43/1997.
Pentru amplasarea și accesul în zona drumului, beneficiarul are obligația încheierii cu
administratorul drumului public a unui contract pentru utilizare și acces în zona drumului
public și plata tarifelor corespunzătoare.
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 18.10.2018.
Dispozițiile art.7, alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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.
În termenul indicat în conținutul anunțului – până la data de 31.10.2018, nu a fost
înregistrată în scris nicio propunere, sugestie sau opinie la proiectul de act administrativ,
astfel că în raport de dispozițiile art.7, alin.(9) din Legea nr.52/2003 nu se impune
organizarea unei dezbateri publice asupra acesteia.
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.(1),
lit.„c”, coroborate cu cele ale alin.(4), alin. (4), lit.„a” din Legea administrației publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, apreciem că
proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea construcțiilor,
instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor județene, pe poduri și pasaje,
poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș.
DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș
HOTĂRÂREA NR.138
din 22 noiembrie 2018
privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2019 bugetului propriu al
Judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr.22260/18.10.2018 a Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Direcției Economice, raportul Serviciului Juridic,
precum și avizul comisiilor de specialitate,

20/27

Având în vedere dispozițiile:
- art.453-500 din Legea privind Codul Fiscal nr.227/2015, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi Normele de aplicare a Legii nr.50/1991
aprobate prin Ordinul nr.839/2009 emis de ministrul dezvoltării regionale şi locuinţei;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa
şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi Hotărârii Guvernului nr.387/2005 privind aprobarea bazei de calcul pentru
stabilirea taxelor privind furnizarea datelor din Registrul permanent de evidenţă a
populaţiei;
- Legii nr.159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii
electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării
reţelelor de comunicaţii electronice și ale Legii nr.154/2012 privind regimul
infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice, cu modificările și completările
ulterioare;
- art.40^1, art.41 alin.(22), art.46 şi art.47 alin.(7) și alin.(10) din Ordonanța Guvernului
nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordinul ministrului transporturilor nr.1854/29.12.2017 pentru aprobarea unor tarife
aplicate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA;
- Ordinul comun al ministrului transporturilor și infrastructurii și al administrației și
internelor nr.356/107/2010 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea și
desfășurarea circulației vehiculelor rutiere cu mase și/sau dimensiuni ce depășesc masele
și/sau dimensiunile admise prevăzute în Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul
drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- art.20, alin.(1) lit.„b”, art.27, art.30, alin.(1) şi (2) și art.68 din Legea privind finanţele
publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.91 alin.(3), lit. c) şi art 97 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu
respectarea procedurii reglementate de Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2019 se aprobă cuantumul taxelor şi tarifelor
pentru unele activităţi care constituie venituri proprii ale bugetului judeţului Mureş şi
instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş, conform anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. (1) De executarea prezentei hotărâri răspund Direcţia Economică, Direcţia Juridică
şi Administraţie Publică, Direcţia Tehnică, Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism şi
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş.
(2) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Mureş şi se comunică
Instituţiei Prefectului - Judeţului Mureş, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor
Mureş și direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
PREȘEDINTE
Nr.22260/18.10.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate, în anul
2019, bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean
Mureş

Potrivit dispoziţiilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 30, alin (2) din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru
prestarea unor servicii persoanelor fizice sau juridice, consiliile judeţene pot adopta taxe
speciale.
Conform prevederilor art. 30, alin (6) din Legea nr. 273/2006, taxele speciale se fac venit
la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele fizice sau juridice care
beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-a instituit taxele respective.
În acest context, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș prin adresa nr.
9.517 din 28.09.2018 înregistrată la Registratura Consiliului Județean sub nr. 20.667 din
28.09.2018, propune ca nivelul taxei pentru furnizarea la nivel teritorial a datelor cu
caracter personal din Registrul național de evidență a persoanelor, să se mențină la
nivelul celei stabilite pentru anul 2018, respectiv 5 lei/ verificare/persoană în sistem
informatic.
Prin Notele interne ale Serviciului Administrație Publică și Cancelarie, ale Serviciului
Avizare, Autorizare, Control, respectiv a Compartimentului Baze de date, din cadrul
aparatului propriu, propune ca nivelul taxelor și tarifelor pentru prestările de servicii
efectuate pentru persoanele fizice și juridice, pentru anul 2019, să se mențină la nivelul
celor stabilite pentru anul 2018, prevăzute în Anexele 2,3,4,5 și 6 la Hotărârea Consiliului
Județean Mureș nr.198/21.12.2018 bugetului propriu al județului Mureș și instituțiilor
subordonate Consiliului Județean Mureș.
În Anexa nr.4 la proiectul de hotărâre mai sus amintit se introduc 3 tarife noi în baza
Ordinului ministrului transporturilor nr.1854/29.12.2017 pentru aprobarea unor tarife
aplicate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA.
În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean
Mureş, în calitate de administrator al drumurilor judeţene din judeţul Mureş, are
obligaţia de a urmări şi verifica respectarea prevederilor legale privind execuţia lucrărilor
de orice fel realizate în zona drumurilor, precum şi întreţinerea, repararea şi
modernizarea drumurilor publice judeţene din judeţul Mureş.
Faţă de toate considerentele mai sus arătate, coroborate cu dispoziţiile art.27 din Legea
nr.273/2006, potrivit cărora consiliile judeţene au competenţa de a stabili impozite şi
taxe locale în limitele şi în condiţiile legii şi având în vedere faptul că prin dimensionarea
taxelor şi tarifelor locale pentru anul 2019 se urmăreşte asigurarea unor surse de
venituri, la bugetul local şi ale instituţiilor subordonate, în vederea angajării şi acoperirii
cheltuielilor acestor bugete, propun adoptarea proiectului de hotărâre alăturat,
împreună cu anexele 1 – 5, care fac parte integrantă din acesta.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.22261/18.10.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate, în anul
2019, bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean
Mureş
Potrivit dispoziţiilor art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.30, alin.(2) din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru
prestarea unor servicii persoanelor fizice sau juridice, consiliile judeţene pot adopta taxe
speciale.
Conform prevederilor art.30, alin.(6) din Legea nr.273/2006, taxele speciale se fac venit
la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele fizice sau juridice care
beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-a instituit taxele respective.
Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș este o instituție publică de interes
județean, ce funcționează în subordinea Consiliului Județean Mureș potrivit O.G.
nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare
de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare.
Conform art.20 din O.G. nr.84/2001 „finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, care funcţionează ca instituţii
publice cu personalitate juridică, se asigură din venituri proprii şi subvenţii de la
bugetele locale”.
Potrivit art.21 din acelaşi act normativ: „veniturile proprii ale serviciilor publice
comunitare prevăzute la art.20, provin din sumele încasate din activităţile de eliberare a
documentelor, prin valorificarea formularelor utilizate în procesul de eliberare a acestora
şi prin furnizarea, în condiţiile legii, a actelor referitoare la persoană, precum şi din
donaţii şi sponsorizări”.
În acest context, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș prin adresa nr.9517
din 28.09.2018 înregistrată la Registratura Consiliului Județean sub nr.20.667 din
28.09.2018, propune ca nivelul taxei pentru furnizarea la nivel teritorial a datelor cu
caracter personal din Registrul național de evidență a persoanelor, să se mențină la
nivelul celei stabilite pentru anul 2018, respectiv 5 lei/verificare/persoană în sistem
informatic.
Prin Notele interne ale Serviciul Administrație Publică și Cancelarie respectiv Serviciul
Avizare, Autorizare, Control, se propune ca nivelul taxelor și tarifelor pentru prestările
de servicii efectuate pentru persoanele fizice și juridice, pentru anul 2019, să se mențină
la nivelul celor stabilite pentru anul 2018, prevăzute în Anexa 3 și Anexa 4 la Hotărârea
Consiliului Județean Mureș nr.198/21.12.2018 bugetului propriu al județului Mureș și
instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș.
Prevederile art.7, alin.(18) şi (19) şi art.45 alin.(1^1) din Legea nr.50/1991, privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, reglementează perceperea de taxe la eliberarea certificatelor de
urbanism, a autorizaţiilor de construire, precum şi a avizului structurii de specialitate.
Dispoziţiile art.474 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare stabilesc limitele minime și maxime ale taxelor pentru eliberarea
certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire precum şi a altor avize.
În baza Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş, în calitate de
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administrator al drumurilor judeţene din judeţul Mureş, are obligaţia de a urmări şi
verifica respectarea prevederilor legale privind execuţia lucrărilor de orice fel realizate
în zona drumurilor, precum şi întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor publice
judeţene din judeţul Mureş.
În acest sens, în conformitate cu dispoziţiile art.46, coroborate cu cele ale art.47 alin.(7)
şi alin.(10), din actul normativ mai sus indicat, pentru utilizarea amprizei şi a zonei de
siguranţă a drumurilor publice prin amplasarea supraterană sau subterană a unor
construcţii, instalaţii şi/sau panouri publicitare, prin executarea de căi de acces la
drumul public, cu amenajările aferente, parcări, refugii auto, platforme carosabile şi de
control, precum şi pentru accesul în zona drumului public pentru efectuarea unor lucrări,
acceptate de administratorul drumului, se aplică tarife pentru utilizare şi access în zona
drumului, care se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru drumurile de
interes judeţean.
Potrivit Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor,
instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje,
viaducte, în tuneluri rutiere, precum şi amenajarea căilor de acces la drumurile publice,
aprobate prin Ordinul nr.1835/22.12.2017 emis de Ministerul Transporturilor, acceptul
administratorului drumului comportă două faze prealabile începerii lucrărilor, constând
în emiterea acordului prealabil, respectiv a autorizaţiei de amplasare şi acces la drum.
De asemenea, s-au avut în vedere prevederile Legii nr.159/2016 privind regimul
infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea
unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice și
ale Legii nr.154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice
(articolele neabrogate) care stabilesc condiţiile în care se realizează accesul furnizorilor
de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată în vederea
construirii, instalării, întreţinerii, înlocuirii ori mutării reţelelor de comunicaţii
electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii acestora şi
unele măsuri privind construirea de reţele de comunicaţii electronice.
În baza prevederilor legale susmenționate, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș
nr.144/2017 a fost aprobat ”Regulamentul privind condiţiile în care se realizează accesul
furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe domeniul public al Județului Mureș,
aflat în administrarea Consiliului Județean Mureș” precum și ”Contractul-cadru de
exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe
domeniul public al județului Mureș, aflat în administrarea Consiliului Județean Mureș”.
Conform prevederilor art.41 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997, Consiliul Judeţean
Mureş, în calitate de administrator al drumurilor judeţene din judeţul Mureş, poate
elibera autorizaţii speciale de transport, pentru efectuarea transportului pe aceste
drumuri cu vehicule rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state cu
depăşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau
dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele 2 şi 3 din Ordonanţa Guvernului
nr.43/1997, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilorşi
infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor. Conform textului legal amintit,
se aplică tarife suplimentare de utilizare a drumurilor calculate în funcţie de masa
totală, de masele pe axe, de dimensiunile rezultate la transport, de categoria drumului şi
de lungimea traseului care urmează să fie parcurs.Tarifele susmenţionate şi excepţiile de
la plata acestora se stabilesc de administratorii drumurilor publice şi se aprobă prin
hotărâre a consiliilor judeţene, pentru drumurile de interes judeţean, conform
prevederilor art.41, alin.(22) din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997.
Având în vedere prevederile art.40^1 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997, tarifele
susmenţionate se constituie ca venituri pentru proiectarea, administrarea, exploatarea,
întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor judeţene aflate în administrarea
Consiliului Judeţean Mureş.
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Menționăm de asemenea că s-au avut în vedere și prevederile Ordinului ministrului
transporturilor nr.1854/29.12.2017 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania
Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA precum, în baza căruia, în
Anexa nr.4, se introduc 3 tarife noi și Normele privind autorizarea şi desfăşurarea
circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau
dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind
regimul drumurilor, aprobate prin Ordinul comun al ministrului transporturilor şi
infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr.356/107/2010 pentru
aprobarea Normelor privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu
mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute
în Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și
completările ulterioare.
Faţă de toate considerentele mai sus arătate, coroborate cu dipoziţiile art.27 din Legea
nr.273/2006, potrivit cărora consiliile judeţene au competenţa de a stabili impozite şi
taxe locale în limitele şi în condiţiile legii şi având în vedere faptul că prin dimensionarea
taxelor şi tarifelor locale pentru anul 2019 se urmăreşte asigurarea unor surse de
venituri, la bugetul local şi ale instituţiilor subordonate, în vederea angajării şi acoperirii
cheltuielilor acestor bugete, propunem adoptarea proiectului de hotărâre alăturat,
împreună cu anexele 1 – 5, care fac parte integrantă din acesta.
DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr.24783/15.11.2018
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în anul 2019
bugetului propriu al județului Mureș și instituțiilor subordonate Consiliului Județean
Mureș

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu
expunerea de motive nr.22.260/18.10.2018 și raportul de specialitate al Direcției
economice,
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 unor tarife și taxe locale
datorate în anul 2019 bugetului propriu al județului Mureș și instituțiilor subordonate
Consiliului Județean Mureș.
În baza prevederilor art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, precum și ale
art.20, alin.(1), lit.„b”și art.30, alin.(1) din Legea privind finanțele publice locale
nr.273/2006, ambele cu modificările și completările ulterioare, consiliile județene pot
institui taxe pentru funcționarea unor servicii publice locale, create în interesul
persoanelor fizice și juridice.
Cuantumul taxelor se stabilește anual conform prevederilor art.30, alin.(2) din Legea
nr.273/2006, iar veniturile obținute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea
cheltuielilor efectuate pentru înființarea serviciilor publice de interes local, precum și
pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare a acestor servicii.
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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 18.10.2018.
Dispozițiile art.7, alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată,cu modificările și completările ulterioare, 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.
În termenul indicat în conținutul anunțului – până la data de 02.11.2018, nu a fost
înregistrată în scris nicio propunere, sugestie sau opinie la proiectul de act administrativ,
astfel că în raport de dispozițiile art.7, alin.(9) din Legea nr.52/2003 nu se impune
organizarea unei dezbateri publice asupra acesteia.
Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor
art.80-82, raportate la cele ale art.6, alin.(3) coroborat cu art.30 din Legea nr.24/2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu
modificările si completările ulterioare.
Față de argumentele anterior expuse, raportat la prevederile art.91 alin.(3),
lit.„c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea unor
tarife și taxe locale datorate în anul 2019 bugetului propriu al județului Mureș și
instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș, poate fi supus dezbaterii și aprobării
plenului Consiliului Județean Mureș.
DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș
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