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HOTĂRÂREA NR.37 
din 17 aprilie 2019 

pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetară la 31 martie 2019 
 
 
Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.8948/12.04.2019 a Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice, raportul Serviciului juridic, 
precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

În considerarea prevederilor art.49 alin (12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

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

hotărăşte: 
 

Articol unic. Se aprobă Raportul privind execuția bugetară la 31 martie 2019, conform 
anexelor nr.1, nr.1/1 și nr.1/2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 
PREŞEDINTE                                                                                  Contrasemnează                                                               
Péter Ferenc                                                                                         SECRETAR 

                                                                                                                                           
Paul Cosma 

 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
PREȘEDINTE 
Nr.8948/12.04.2019 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetară la 31 
martie 2019 

 

În conformitate cu prevederile art.49 alin.(12) din Legea finanțelor publice locale 
nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie și 
octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al 
patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, 
spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite 
pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de 
colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului să 
nu înregistreze plăți restante și diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul 
anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte și 
suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte să fie mai mare decât 
zero. 

Prin Legea nr.50/15 martie 2019 a fost aprobat bugetul de stat pe anul 2019, având în 
componență și sumele repartizate bugetului Județului Mureș. În conformitate cu art.39 
alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/raport_hot037_2019.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa_hot037_2019.xls
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completările ulterioare, autoritățile deliberative au un termen de 45 de zile de la data 
publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României pentru a aproba 
proiectele de buget elaborate în baza actelor legislative amintite. Astfel, potrivit art.40 
alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, ”dacă legea bugetului de stat nu a fost adoptată cu cel puţin 3 
zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar, se aplică în continuare bugetele anului 
precedent, până la aprobarea noilor bugete, limitele lunare de cheltuieli neputând 
depăşi, de regulă, 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu excepţia cazurilor 
deosebite, temeinic justificate de către ordonatorii de credite sau, după caz, 1/12 din 
sumele propuse în proiectul de buget, în situaţia în care acestea sunt mai mici decât cele 
din anul precedent”. De asemenea, conform art.40 alin(3) din același act normativ 
”direcţiile generale ale finanţelor publice vor acorda unităţilor administrativ-teritoriale 
sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi transferuri consolidabile, cu 
încadrarea în limita lunară de 1/12 din prevederile bugetare ale anului precedent”. 

Față de cele de mai sus propun aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 

 

PREŞEDINTE, 
Péter Ferenc  

 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr. 8943/12.04.2019 
 
 

RAPORT 
privind execuția bugetară la 31 martie 2019 

 
Prin Legea nr.50/15 martie 2019 a fost aprobat bugetul de stat pe anul 2019, având în 
componență și sumele repartizate bugetului Județului Mureș. În conformitate cu art.39 
alin (6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, autoritățile deliberative au un termen de 45 de zile de la data 
publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României pentru a aproba 
proiectele de buget elaborate în baza actelor legislative amintite. Astfel, potrivit art.40 
alin(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, ”dacă legea bugetului de stat nu a fost adoptată cu cel puţin 3 
zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar, se aplică în continuare bugetele anului 
precedent, până la aprobarea noilor bugete, limitele lunare de cheltuieli neputând 
depăşi, de regulă, 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu excepţia cazurilor 
deosebite, temeinic justificate de către ordonatorii de credite sau, după caz, 1/12 din 
sumele propuse în proiectul de buget, în situaţia în care acestea sunt mai mici decât cele 
din anul precedent”. De asemenea, conform art.40 alin(3) din același act normativ 
”direcţiile generale ale finanţelor publice vor acorda unităţilor administrativ-teritoriale 
sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi transferuri consolidabile, cu 
încadrarea în limita lunară de 1/12 din prevederile bugetare ale anului precedent”. 

În aceste condiții, bugetul general consolidat al județului Mureș la data de 31.03.2019, 
aflat în execuție, este prezentat în Anexa nr.1 la prezenta, pe secțiunile de funcționare 
și dezvoltare. Astfel, bugetul calculat pentru primul trimestru al anului 2019 cu 
încadrarea în limita lunară de 1/12 din bugetul anului 2018 se ridică la nivelul de 
165.734.000 lei pe parte de venituri, din care au fost efectuate deschideri de credite la 
nivelul de 151.767.000 lei. În acest context, în intervalul amintit,în cadrul bugetului 
general consolidat, au fost încasați 143.797.926 lei și au fost efectuate plăți la nivelul de 
143.261.043 lei. 
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Bugetul general consolidat al județului Mureș are în componență bugetul propriu al 
județului Mureș, prezentat în anexa nr.1/1 și bugetul instituțiilor subordonate finanțate 
integral sau parțial din venituri proprii, prezentat în anexa nr.1/2. 

 

I. Execuția bugetului propriu al județului Mureș 

Veniturile bugetului județean pe primul trimestru al anului 2019, calculate cu 
respectarea încadrării în limita lunară de 1/12 din bugetul anului 2018 se ridică la nivelul 
de 84.762.000 lei, formate din 52.334.000 lei venituri calculate ale secțiunii de 
funcționare și 32.428.000 lei venituri ale secțiunii de dezvoltare. Corespunzător 
calculațiilor prezentate, în acest interval, veniturile încasate au fost de 62.208.478 lei în 
cadrul secțiunii de funcționare, reprezentând 82,20% din preliminat și 273.586 lei în 
cadrul secțiunii de dezvoltare, reprezentând 0,84% din preliminat. Astfel, veniturile 
bugetului propriu al județului Mureș în primul trimestru al anului 2019 au fost formate 
într-o proporție de 67,27% din venituri ale secțiunii de funcționare și 0,30% din venituri 
ale secțiunii de dezvoltare, iar pentru acoperirea cheltuielilor necesare a fi efectuate au 
fost accesate sume din excedentul cumulat al anilor precedenți în sumă de 30.000.000 
lei, reprezentând o proporție de 32,44% din total venituri încasate. 

-lei- 

Nr.

crt.
Denumirea

Preliminat 

pentru primul 

trimestru

Realizat la 

31.03.2019

% din total 

preliminat

% 

(col.3/col.2)

0 1 2 3 4 5

Total venituri 84.762.000 92.482.064 100,00% 109,11%

1 Veniturile secţiunii de funcţionare 52.334.000 62.208.478 67,27% 118,87%

Sume din excedentul bugetului local 

utilizate pentru finanțarea cheltuielilor 

secțiunii de functionare 20.000.000 21,63%

2 Veniturile secţiunii de dezvoltare 32.428.000 273.586 0,30% 0,84%

3

Sume din excedentul bugetului local 

utilizate pentru finanțarea cheltuielilor 

secțiunii de dezvoltare 10.000.000,0 10,81%  
 
Creditele bugetare aprobate au fost utilizate pentru finanțarea activităților, acțiunilor și 
programelor aflate în competența Consiliului Județean Mureș, gestionate direct sau prin 
instituțiile subordonate și anume: asigurări și asistență socială (D.G.A.S.P.C.), învăţământ 
special, acţiuni privind învăţământul preşcolar şi primar (produse lactate şi de 
panificaţie), acţiuni culturale (prin instituţiile de cultură subordonate), culte religioase şi 
structuri asociative, întreţinerea şi repararea drumurilor şi podurilor judeţene, alocarea 
unei compensaţiipentru asigurarea serviciului de interes economic general încredinţat 
R.A. Aeroport TRANSILVANIA în baza HCJ nr.107/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, Centrul Militar Judeţean, finanţarea obiectivelor de investiţii, precum şi 
finanţarea activităţilor autorităţii publice judeţene. 

Sinteza cheltuielilor pe activităţi, ponderea lor în total cheltuieli potrivit clasificaţiei 
bugetare și gradul de realizare se prezintă astfel: 

 
-lei- 
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Nr.

crt.
Denumirea

Total 

deschideri de 

credite

Realizat la 

31.03.2019

% din total 

realizat
% (col.4/col.2)

0 1 2 3 4 5

Total cheltuieli, din care: 66.588.000 58.762.456 100,00% 88,25%

Total cheltuieli ale secțiunii de 

funcționare, din care: 62.902.000 57.035.618 100,00% 90,67%

1 Autorităţi publice 7.391.000 5.583.150 9,79% 75,54%

2 Alte servicii publice generale 2.228.000 2.181.752 3,83% 97,92%

3 Apărare 60.000 48.453 0,08% 80,76%

4 Învăţământ 3.372.000 2.703.743 4,74% 80,18%

5 Sănătate 360.000 360.000 0,63% 100,00%

6 Cultură, religie, sport 13.189.000 13.088.214 22,95% 99,24%

7 Asistenţă socială 26.807.000 25.408.438 44,55% 94,78%

8 Protecţia mediului 250.000 114.984 0,20% 45,99%

9 Transporturi 9.200.000 7.510.201 13,17% 81,63%

10 Alte acţiuni economice 45.000 36.683 0,06% 81,52%

Total cheltuieli ale secțiunii de 

dezvoltare, din care: 3.686.000 1.726.838 100,00% 46,85%

1 Autorităţi publice 400.000 173.542 10,05% 43,39%

2 Sănătate 400.000 330.000 19,11% 82,50%

3 Cultură, religie, sport 365.000 330.781 19,16% 90,62%

4 Asistenţă socială 60.000 42.486 2,46% 70,81%

5 Transporturi 2.461.000 850.029 49,22% 34,54%  
 
II. Execuția bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii 

Instituțiile aflate în subordinea Consiliului Județean, finanțate parțial sau integral din 
venituri proprii au avut un buget preliminat calculat cu respectarea încadrării în limita 
lunară de 1/12 din bugetul anului 2018 se ridică la nivelul de 91.514.000 lei, formate din 
90.567.000 lei venituri ale secțiunii de funcționare și 947.000 lei venituri ale secțiunii de 
dezvoltare.Veniturile bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri 
proprii sunt reprezentate în proporție de 91,50% din venituri ale secțiunii de funcționare 
și de 8,50% din venituri ale secțiunii de dezvoltare. 
 

Nr.

crt.
Denumirea

Preliminat 

pentru primul 

trimestru

Realizat la 

31.03.2019

% din total 

preliminat

% 

(col.3/col.2)

0 1 2 3 4 5

Total venituri 91.514.000 99.950.926 100,00% 109,22%

1 Veniturile secţiunii de funcţionare 90.567.000 91.456.368 91,50% 100,98%

2 Veniturile secţiunii de dezvoltare 947.000 331.494 0,33% 35,00%

3

Sume din excedentul anilor precedenti 

pentru finantarea sectiunii de dezvoltare 8.163.064 8,17%  
 
 

Veniturile bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii au fost 
încasate la nivelul de 99.950.926 lei, din care 91.456.368 lei venituri ale secțiunii de 
funcționare și 331.494 lei venituri ale secțiunii de dezvoltare, fonduri insuficiente care au 
impus accesare sumei de 8.163.064 lei din excedentul cumulat al anilor precedenți.  

Administrarea şi utilizarea resurselor s-a făcut cu respectarea Legii nr.273/2006 a 
finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr.82/1991 a 
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contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare, utilizând indicatorii din sistemul 
finanţelor publice, respectând procedurile şi principiile contabile specifice. 

 
 
PREŞEDINTE                                                                      DIRECTOR EXECUTIV 
Péter Ferenc                                                                                    Alin Mărginean 
 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr.8945/12.04.2019 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea  

Raportului privind execuția bugetară la 31 martie 2019 
 

 
În conformitate cu prevederile art.49 alin.(12) din Legea finanțelor publice locale 
nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie și 
octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al 
patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, 
spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite 
pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de 
colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului să 
nu înregistreze plăți restante și să existe siguranța ca diferența dintre suma veniturilor 
încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar 
curent, pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte să 
fie mai mare decât zero. 

Prin Legea nr.50/15 martie 2019 a fost aprobat bugetul de stat pe anul 2019, având în 
componență și sumele repartizate bugetului Județului Mureș. În conformitate cu art.39 
alin (6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, autoritățile deliberative au un termen de 45 de zile de la data 
publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României pentru a aproba 
proiectele de buget elaborate în baza actelor legislative amintite. Astfel, potrivit art.40 
alin(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, ”dacă legea bugetului de stat nu a fost adoptată cu cel puţin 3 
zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar, se aplică în continuare bugetele anului 
precedent, până la aprobarea noilor bugete, limitele lunare de cheltuieli neputând 
depăşi, de regulă, 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu excepţia cazurilor 
deosebite, temeinic justificate de către ordonatorii de credite sau, după caz, 1/12 din 
sumele propuse în proiectul de buget, în situaţia în care acestea sunt mai mici decât cele 
din anul precedent”. De asemenea, conform art.40 alin(3) din același act normativ 
”direcţiile generale ale finanţelor publice vor acorda unităţilor administrativ-teritoriale 
sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi transferuri consolidabile, cu 
încadrarea în limita lunară de 1/12 din prevederile bugetare ale anului precedent”. 

Față de cele de mai sus proiectul de hotărâre alăturat privind aprobarea Raportului 
privind execuția bugetară la 31 martie 2019 poate fi supus analizei și aprobării Consiliului 
Județean. 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
Alin Mărginean 
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DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr.8946/12.04.2019 
 

RAPORT 
pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetară la 31 martie 2019 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 
expunerea de motive nr.8948/12.04.2019 şi 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 verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea căreia este 
elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente activităţii 
autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a 
întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 
actului administrativ sunt incidente prevederile art.40 alin.(3), ale art.49 alin.(12) din 
Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și ale Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr.50/2019.  

Potrivit prevederilor art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, ”în lunile aprilie, iulie şi octombrie, 
pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, 
ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre 
analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe 
cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de 
a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin 
rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului: 

a) să nu înregistreze plăţi restante; 

b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat 
pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate 
şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. 

Întrucât, bugetul de stat pe anul 2019 a fost aprobat prin Legea nr.50/15 martie 2019, 
până la aprobarea noului buget, direcţiile generale ale finanţelor publice au acordat 
unităţilor administrativ-teritoriale sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 
şi transferuri consolidabile, cu încadrarea în limita lunară de 1/12 din prevederile 
bugetare ale anului precedent (art.40 alin.(3) din Legea nr.273/2006, cu modificările și 
completările ulterioare). 

Astfel, conform Raportului de specialitate anexat proiectului de hotărâre, au fost 
analizate distinct execuția pe primul trimestru al anului 2019 a bugetului județean, 
precum și a bugetului instituțiilor subordonate finanțate integral sau parțial din venituri 
proprii, cu respectarea încadrării în limita lunară de 1/12 din bugetul anului 2018. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că 
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. 
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Față de argumentele anterior expuse, apreciem că proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Raportului privind execuția bugetară la 31 martie 2019, îndeplinește condițiile 
legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş.  

 

DIRECTOR EXECUTIV 
Genica Nemeș 

 

              

 
HOTĂRÂREA NR.44 
din 17 aprilie 2019 

privind aprobarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2019  
și stabilirea unor măsuri bugetare 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând raportul nr.9095/15.04.2019 al Președintelui Consiliului Județean Mureș, raportul 
de specialitate al Serviciului buget nr.9102/15.04.2019, raportul Serviciului juridic 
nr.9103/15.04.2019, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

În considerarea Legii nr.50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019, 

Ţinând seama de adresa nr.13794/21.03.2019 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor 
Publice Mureş şi Decizia nr.6276/21.03.2019 privind alocarea de sume şi cote defalcate 
pentru anul 2019 şi a estimărilor pe anii 2020-2022,  

În baza Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.26/2019 privind repartizarea pe anul 2019 
a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din 
județul Mureş, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării 
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale şi a sumelor pentru derularea 
Programului pentru şcoli al României în perioada ianuarie-iunie a anului şcolar 2018-2019, 

Cu respectarea prevederilor art.14, 19, 26 şi ale art.58 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.1. Se aprobă bugetul general al Judeţului Mureş pe anul 2019 la venituri în sumă de 
778.850.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 876.850.000 lei, conform anexei nr.1. 

Art.2. Se aprobă bugetul judeţului Mureş pe anul 2019 la venituri în sumă de 398.361.000 
lei şi la cheltuieli în sumă de 496.361.000 lei, pe secţiune de funcţionare şi secţiune de 
dezvoltare. 

Art.3. Se aprobă bugetul judeţului Mureş pe anul 2019, secţiunea de funcţionare, conform 
anexei nr.2/1. 

Art.4. Se aprobă bugetul judeţului Mureş pe anul 2019, secţiunea de dezvoltare, conform 
anexei nr.2/2. 

Art.5. Se aprobă bugetul propriu al Consiliului Județean Mureș şi al instituţiilor finanţate 
integral sau parţial din bugetul Judeţului Mureş, cu detalierea cheltuielilor pe articole şi 
alineate, conform anexelor nr.3, de la nr.3/1 până la 3/88. 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa1_hot044_2019.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa2_hot044_2019.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa2_hot044_2019.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa3_hot044_2019.xls
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Art.6. Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, conform anexelor nr.4, de la 4/1 până 
la 4/10 . 

Art.7. Se aprobă bugetul unităţilor sanitare publice cu paturi din subordinea Consiliului 
Judeţean Mureş, conform anexelor nr.5/1 şi 5/2. 

Art.8. Se stabileşte numărul maxim de posturi ale aparatului de specialitate al  Consiliului 
Judeţean Mureş, serviciilor  şi instituţiilor publice de sub autoritatea acestuia, finanţate 
în anul 2019 din bugetul Judeţului Mureş, conform anexei nr.6. 

Art.9. Se aprobă programul de investiţii pe anul 2019 pentru Județul Mureş, instituţiile şi 
serviciile publice subordonate acestuia, conform anexei nr.7. 

Art.10. Se aprobă programul de reparaţii pe anul 2019 pentru Județul Mureş, instituţiile şi 
serviciile publice subordonate acestuia, conform anexei nr.8. 

Art.11. Se aprobă programul lucrărilor şi serviciilor de întreţinere şi reparaţii la drumurile 
publice  judeţene pe anul 2019, conform anexei nr.9.  

Art.12. Se aprobă bugetul proiectelor multianuale pentru anul 2019, conform anexei 
nr.10. 

Art.13. Se aprobă Planul de investiții aferent activelor date în administrare sau în 
concesiune care se finanțează din Fondul IID (Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare) pe anul 
2019, conform anexei nr.11. 

Art.14. Se aprobă cuantumul cotizațiilor pe anul 2019, conform anexei nr.12. 

Art.15. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.1 privind utilizarea în anul 2019 a 
excedentului cumulat al anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă 
ale secțiunii de funcționare și finanțarea secțiunii de dezvoltare, se modifică și se 
completează după cum urmează: 

1. Art.1 se modifică și va avea următorul conținut: 

”Art.1. Se aprobă utilizarea în anul 2019 a sumei de 3.150.000 lei din excedentul cumulat 
al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de funcționare.” 

2. Art.2 se modifică și va avea următorul conținut: 

 ”Art.2. Se aprobă utilizarea în anul 2019 a sumei de 94.850.000 lei din excedentul 
cumulat al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare. ” 

3. După art.2 se introduce un nou articol, art.21 cu următorul conținut: 

 ”Art.21. Se abrobă ultilizarea în anul 2019 a sumei de 3.000.000 lei din excedentul 
cumulat al anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă.” 

Art.16. Pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, Spitalul 
Clinic Județean Mureș și Spitalul Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” Târnăveni, suma 
sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor, care fac 
obiectul limitei prevăzute la art.25 alin.(2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, nu 
poate depăși următoarea limită lunară: 

1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș: 1.673.000 lei; 

2. Spitalul Clinic Județean Mureș: 4.064.000 lei; 

3. Spitalul Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” Târnăveni: 907.000 lei. 

Art.17.  Anexele de la nr.1 la nr.12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.18. Cu ducerea la îndeplinire, în condiţiile legii, a prezentei hotărâri, se însărcinează 
direcţiile, serviciile şi compartimentele din aparatul de specialitate al Consiliului 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa4_hot044_2019.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa5_hot044_2019.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa6_hot044_2019.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa7_hot044_2019.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa8_hot044_2019.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa9_hot044_2019.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa10_hot044_2019.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa10_hot044_2019.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa11_hot044_2019.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa12_hot044_2019.xls
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Judeţean Mureş, precum şi instituţiile subordonate acestuia și R.A. „Aeroportul 
TRANSILVANIA Târgu Mureș”. 

Art.19. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş.  

 
 
PREŞEDINTE                                                                                         Contrasemnează 
Péter Ferenc                                                                                                    SECRETAR 

                                                                                                                                                       
Paul Cosma 

 
 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
PREȘEDINTE 
Nr.9095/15.04.2019 

 
RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului General a Județului  Mureş, pentru 
anul 2019 și stabilirea unor măsuri bugetare 

 

Județul Mureș, în baza Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, a Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, a 
Legii nr.50/2019 - legea bugetului de stat pe anul 2019, a legilor speciale şi a altor acte 
normative, luând în considerare resursele financiare puse la dispoziție şi a celor care pot 
fi atrase în  viitor, şi-a definit obiectivele generale de acţiune care vizează: 

• susţinerea politicilor publice prioritare din sfera de competenţă; 

• administrarea şi buna gestiune a bunurilor şi fondurilor publice judeţene;  

• asigurarea infrastructurii serviciilor publice, de asistenţă-socială, sănătate, educaţie, 
cultură, ordine publică, protecţie civilă şi a altor servicii de utilitate publică; 

• structurarea cheltuielilor bugetare în raport cu priorităţile formulate, echilibrul 
bugetar, alocarea şi utilizarea eficienta a  fondurilor publice. 

Potrivit Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, autorităţile locale au obligaţia 
să aprobe bugetele locale, pe două secţiuni: secţiunea de funcţionare, respectiv  
secţiunea de dezvoltare (cheltuielile de capital), cu venituri şi cheltuieli stabilite pentru 
fiecare secţiune. Secţiunea de funcţionare este partea de bază, obligatorie, a bugetelor 
care cuprinde veniturile necesare finanţării cheltuielilor curente pentru realizarea 
competenţelor stabilite prin lege. 

Secţiunea de dezvoltare este partea complementară a bugetelor care cuprinde veniturile 
şi cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel  
judeţean. Bugetul poate fi aprobat cu deficit la secţiunea de dezvoltare, deficit care 
trebuie acoperit din excedentul anilor precedenţi. Veniturile şi cheltuielile sunt grupate 
în structura de buget pe baza clasificaţiei bugetare aprobate de Ministerul Finanţelor 
Publice.  

Bugetul General al Județului Mureș se compune din:  

• bugetul propriu al unității administrativ teritoriale Județul Mureș,  

• bugetul instituțiilor publice şi a activităților finanțate integral sau parțial din venituri 
proprii.  
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Elaborarea proiectului de buget a fost precedat de o analiză complexă, în detaliu a 
propunerilor de buget, înaintate de către direcţiile şi serviciile de specialitate ale unității 
administrativ-teritoriale Județul Mureș, precum și ale instituțiilor subordonate și 
finanțate, având la bază exerciţiul bugetar al anului 2018, performanţele economice 
realizate și  perspectivele de dezvoltare. 

Proiectul de buget stabileşte volumul şi structura veniturilor pe surse şi alocarea acestora 
pe cheltuieli, destinaţii şi pe ordonatori de credite în vederea realizării obiectivelor, în 
conformitate cu strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului şi ale politicii 
bugetare specifice anului 2019. 

Bugetul general consolidat de venituri și cheltuieli a Județului Mureș, reflectă 
dimensiunea efortului financiar public în anul 2019, veniturile acestuia sunt cuantificate 
în sumă de 778.850.000 lei , astfel: 

• 128.596.000 lei venituri proprii formate din: cote defalcate din impozitul de venit, 
taxe pe utilizarea bunurilor, concesiuni si închirieri, alte venituri; 

• 191.281.000 lei sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; 

• 70.944.000 lei subvenții primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete pentru 
bugetul propriu a unității administrativ teritoriale  Județul Mureș; 

• 7.540.000 lei sume primite de la UE/alți donatori în contul plaților efectuate și 
prefinanțări. 

• 2.879.000 lei veniturile proprii ale instituțiilor subordonate in suma de; 

• 377.610.000 lei veniturile celor două unități spitalicești din care 152.345.000 lei 
reprezintă subvenții de la bugetul de stat. 

Sursele de finanțare ale bugetului general consolidat a Județului Mureș, se completează 
cu excedentul bugetar al anilor precedenți, în suma de 98.000.000 lei. 

Cheltuielile bugetului general al Județului Mureș, sunt cuantificate în sumă de 
876.850.000 lei cuprinzând toate cheltuielile  pe domenii de activitate, sănătate, 
transport, cultură, sport, culte, asistență socială și alte domenii prevăzute de lege, 
defalcate pe cele două sectiuni astfel: 700.691.000 lei pentru  sectiunea de functionare și 
176.159.000 lei  pentru sectiunea de dezvoltare. 

Fundamentarea şi repartizarea cheltuielilor bugetelor pe ordonatori de credite, 
destinaţii, acţiuni, activităţi, programe, proiecte si obiective, s-a efectuat având în 
vedere veniturilor estimate a se realiza și în concordanţă cu atribuţiile autorităţii 
administraţiei publice județene, cu priorităţile stabilite în vederea funcţionării autorității 
executive, ale instituțiilor subordonate şi în interesul colectivităţilor locale. 

Potrivit art.39 alin.(3) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările 
și completările ulterioare, proiectul de buget general consolidat a  Județului Mureș pe 
anul 2019 și stabilirea unor masuri bugetare a fost depus pentru consultarea publicului în 
data de 22 martie 2019, la avizierul institutiei. 

În urma consultării publice a proiectului de buget nu au existat obiecțiuni, iar opinia 
publică nu a depus contestatii pentru o eventuală modificare a structurii acestuia. 

Având în vedere că este îndeplinită procedura aplicată pentru asigurarea transparenţei 
decizionale în administraţia publică, potrivit actelor normative în vigoare, faţă de cele 
prezentate, rapoartele Serviciului buget şi Serviciului Juridic, a fost elaborat proiectul de 
buget anexat, pe care îl supun Consiliului Judeţean Mureş, spre adoptare. 

 
PREŞEDINTE 
Péter Ferenc 
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DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr.9102/15.04.2019      

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului General al Județului  Mureş, pentru 

anul 2019 și stabilirea unor măsuri bugetare 
 

Județul Mureș, în baza Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată 
cu modificările și completările ulterioare  a Legii nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr.50/2019 - legea bugetului de 
stat pe anul 2019, a legilor speciale şi a altor acte normative, luând în considerare 
resursele financiare pusela dispoziție şi a celor care pot fi atrase în  viitor, şi-a definit 
obiectivele generale de acţiune care vizează: 

 susţinerea politicilor publice prioritare din sfera de competenţă; 

 administrarea şi buna gestiune a bunurilor şi fondurilor publice judeţene;  

 asigurarea infrastructurii serviciilor publice, de asistenţă-socială, sănătate, educaţie, 
cultură, ordine publică, protecţie civilă şi a altor servicii de utilitate publică; 

 structurarea cheltuielilor bugetare în raport cu priorităţile formulate, echilibrul 
bugetar, alocarea şi utilizarea eficienta a  fondurilor publice. 

Potrivit Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, autorităţile locale au obligaţia 
să aprobe bugetele locale, pe două secţiuni: secţiunea de funcţionare, respectiv  
secţiunea de dezvoltare (cheltuielile de capital), cu venituri şi cheltuieli stabilite pentru 
fiecare secţiune. Secţiunea de funcţionare este partea de bază, obligatorie, a bugetelor 
care cuprinde veniturile necesare finanţării cheltuielilor curente pentru realizarea 
competenţelor stabilite prin lege. 

Secţiunea de dezvoltare este partea complementară a bugetelor care cuprinde veniturile 
şi cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel  
judeţean. Bugetul poate fi aprobat cu deficit la secţiunea de dezvoltare, deficit care 
trebuie acoperit din excedentul anilor precedenţi. Veniturile şi cheltuielile sunt grupate 
în structura de buget pe baza clasificaţiei bugetare aprobate de Ministerul Finanţelor 
Publice. 

Bugetul General al  Județului Mureș se compune din:  

 bugetul propriu a unității administrativ teritoriale  Județul Mureș,  

 bugetul instituțiilor publice şi al activităților finanțate integral sau parțial din 
venituri proprii. 

Bugetul propriu al unității administrativ teritoriale Județul Mureș, se constituie din 
bugetele următoarelor instituții finanțate integral din alocații bugetare: 

 aparatul propriu al unității administrativ teritoriale Județul Mureș,  

 Serviciul Judeţean Salvamont Salvaspeo,  

 Centrul Militar Județean Mureș 

 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1,  

 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.2,  

 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.3 SAM Reghin,  

 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș,  

 Biblioteca Judeţeană Mureș,  

 Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecţia Copilului Mureș. 

Bugetul instituţiilor publice şi al activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 
proprii, se constituie  din bugetele următoarelor instituții: 
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 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor, 

 Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean,  

 Spitalul Clinic Judeţean Mureş,  

 Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni,  

 Muzeul Judeţean Mureș,  

 Teatrul pentru Copii și Tineret “Ariel”,  

 Ansamblul Artistic “Mureşul”,  

 Filarmonica de Stat,  

 Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Mureş,  

 Redacţia Revistei “Vatra”,  

 Redacţia Revistei “Lato”. 

Proiectul de buget supus spre aprobare, a fost elaborat  avându-se în vedere: 

 cadrul fiscal-bugetar şi de cheltuieli stabilite prin legea bugetului de stat pentru anul 
2019; 

 prevederile acordurilor de împrumuturi interne/externe încheiate si ale contractelor 
de finanţare semnate; 

 priorităţile stabilite în formularea propunerilor de buget și propunerile de cheltuieli 
detaliate ale ordonatorilor de credite din subordine; 

 programele întocmite de către ordonatorii de credite în scopul finanţării unor 
proiecte, acţiuni sau ansamblu de acţiuni; 

 programele de dezvoltare economico-socială în perspectivă ale unităţii administrativ-
teritoriale, în concordanţă cu politicile de dezvoltare la nivel naţional, regional, 
judeţean, zonal sau local. 

 respectarea principiului echilibrului potrivit căruia cheltuielile unui buget se acoperă 
integral din veniturile bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor precedenţi. 

Elaborarea proiectului de buget a fost precedat de o analiză complexă, în detaliu a 
propunerilor de buget, înaintate de către direcţiile şi serviciile de specialitate ale unității 
administrativ-teritoriale Județul Mureș, precum și ale instituțiilor subordonate și 
finanțate, având la bază exerciţiul bugetar al anului 2018, performanţele economice 
realizate și  perspectivele de dezvoltare. 

Proiectul de buget stabileşte volumul şi structura veniturilor pe surse şi alocarea acestora 
pe cheltuieli, destinaţii şi pe ordonatori de credite în vederea realizării obiectivelor, în 
conformitate cu strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului şi ale politicii 
bugetare specifice anului 2019. 

Bugetul general consolidat de venituri și cheltuieli al Județului Mureș reflectă 
dimensiunea efortului financiar public în anul 2019, veniturile acestuia sunt cuantificate 
în sumă de 778.850.000 lei, astfel: 

 veniturile unității administrativ-terioriale a Județului Mureș în sumă de 398.361.000lei; 

 veniturile proprii ale instituțiilor subordonate in suma de 2.879.000 lei; 

 veniturile celor două unitati spitalicesti în sumă de  377.610.000 lei. 
 
Sursele de finanțare ale bugetului general consolidat al Județului Mureș, se completează 
cu excedentul bugetar al anilor precedenți, în suma de 98.000.000lei. 

Reprezentarea grafică a surselor de finanțare a cheltuielilor bugetului general consolidat 
al Județului Mureș  se poate vedea in graficul de mai jos. 
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Cheltuielile bugetului general al Județului Mureș, sunt cuantificate în sumă de 
876.850.000 lei cuprinzând toate cheltuielile pe domenii de activitate, sănătate, 
transport, cultură, sport, culte, asistență socială și alte domenii prevăzute de lege, 
defalcate pe cele două sectiuni astfel: 700.691.000 lei pentru  sectiunea de functionare  
și  176.159.000 lei  pentru sectiunea de dezvoltare. 

Reprezentarea grafică a cheltuielilor bugetului general consolidat al  Județului Mureș  se 
poate vedea in graficul de mai jos. 
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Bugetul unității administrativ-terioriale a Județului Mureș pe anul 2019, se stabilește pe 
parte de venituri la suma de 398.361.000 lei, iar pe parte de cheltuieli la suma de 
496.361.000 lei, pe secţiunea de funcţionare şi pe sectiunea de dezvoltare. 

Veniturile totale ale bugetului unității administrativ–teritoriale a Județului Mureș sunt 
estimate la suma de 398.361.000 lei,  constituie din: 

 128.596.000 lei venituri proprii formate din: cote defalcate din impozitul de venit, 
taxe pe utilizarea bunurilor, concesiuni si închirieri, alte venituri; 

 191.281.000 lei sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; 

 70.944.000 lei subvenții primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete; 

 7.540.000 lei sume primite de la UE/alți donatori in contul plaților efectuate si 
prefinanțări. 

Reprezentarea grafică a surselor de finanțare a cheltuielilor bugetului Județului Mureș se 
poate vedea in graficul de mai jos. 

 

 

 

 

Cheltuielile unității administrativ teritoriale a Judetului Mureș sunt în sumă de 
496.361.000 lei, din care 325.496.000 lei sunt cheltuieli ale secțiunii de functionare, iar 
diferența de 170.865.000 lei reprezintă cheltuieli ale sectiunii de dezvoltare.    

Grafic, structura cheltuielilor pe cele două secțiuni precum și a clasificației economice 
aferentă unității administrativ-teritoriale a Județului Mureș este prezentată mai jos. 
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Din totalul cheltuielilor bugetare, suma de 62.580.000 lei reprezintă prevederi pentru 
finanțarea cheltuielilor cuprinse în programul de reparații pentru  următoarele instituții: 
1.935.000 lei, Autoritatea executivă - Județul Mureș,190.000 lei Centrul Militar Județean, 
30.000 lei Servicul Salvamont, 180.000 lei  pentru Centrele Școlare de Educație Incluzivă, 
2.818.000 lei pentru unitățile spitalicesti, 540.000 lei, instituții de cultură, 700.000 lei 
DGASPC Mures și instituțiile subordonate ale acesteia, 245.000 lei destinate RA. 
Aeroportul Transilvania, precum și 55.942.000 lei destinate lucrarilor de reparații a 
drumurilor județene. 

Serviciul datoriei publice este de 9.002.000 lei, din care dobânzi 2.500.000 lei. 

Transferul compensaţiei acordată pentru R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, este 
de 4.555.000 lei pentru finanțarea activităţii curente. 

Cheltuielile cu asistența socială sunt prevăzute în sumă totală 137.568.000 lei, din care:   
117.522.000 lei pentru funcționarea direcției generale de asistență sociala Mureș 
1.749.000 lei pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap, prevăzute de Legea 
nr.448/2006, 5.751.000 lei pentru plata asistenței sociale externalizate în baza unor 
convenții, pentru indemnizatii copii,1.803.000 lei pentru plata drepturilor de echipament 
a copiilor institutionalizați din centrele școlare pentru educație incluzivă, iar diferența 
de 10.743.000 lei  pentru derularea programului pentru școli al Romaniei.   

Pentru anul 2019 se prevede suma de 17.974.000 lei pentru salarizarea unui număr de 771 
posturi personal neclerical, aprobat prin legea bugetului de stat și 2.400.000 lei pentru 
finanțarea proiectelor în sistem concurențial pe domenii de activitate cultură, culte, 
sport și asistență socială, suma de 720.000 lei pentru ridicarea animalelor moarte din 
judet și suma de 10.156.000 lei la capitolul „Alte acțiuni” defalcat după cum urmează: 
PSI suma de 30.000 lei, SMURD 240.000 lei, Cotizații 4.346.000 lei, Structura Teritorială 
pentru Probleme Speciale 90.000 lei, Cofinanțare proiecte 5.350.000 lei, finanțare 
proiecte tineret în sistem concurențial 100.000 lei. 

Structura cheltuielilor potrivit clasificației funcționale aferentă unității administrativ -
teritoriale a Județului Mureș este prezentată în graficul de mai jos. 
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La fundamentarea bugetului secțiunii de dezvoltare, a unitatii administrativ-teritoriale  
pentru anul 2019, în programarea cheltuielilor de capital, s-a urmărit asigurarea 
coerenţei şi consecvenţei procesului investiţional, orientarea resurselor financiare către 
proiectele prioritare: cofinanţarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile 
începute în anii anteriori, aflate  în derulare şi programate la finalizare în anul curent, 
precum şi asigurarea fondurilor necesare pentru continuarea, respectiv finalizarea 
investiţiilor  anagajate. 

Veniturile secţiunii de dezvoltare se stabilesc în sumă de 76.015.000 lei reprezentând 
vărsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiiunii de dezvoltare a 
bugetului local, iar a cheltuielilor de dezvoltare în sumă de 170.865.000 lei. Deficitul 
secțiunii de dezvoltare este în volum de 94.850.000 lei se acoperă din excedentul bugetar 
al anilor precedenţi. 

Cheltuielile cuprinse în secțiunea de dezvoltare în sumă de 170.865.000 lei sunt defalcate 
astfel: 16.463.000 lei pentru unitatea administrativ-teritorială Județul Mureș, 256.000 lei 
pentru Serviciul Salvamont Salvaspeo, 27.000 lei pentru Serviciul Public de Pază al 
Obiectivelor de Interes Judeţean, 83.000 lei pentru Centrul Militar Judetean Mures, 4.000 
lei pentru Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș, 29.926.000 lei 
pentru unitațile spitalicești, 3.673.000 lei pentru instituțiile de cultură, 2.500.000 lei 
pentru DGASPC Mures, 72.366.000 lei pentru lucrarile de drumuri judetene, 12.814.000 
lei pentru canalizarea suprafețelor de miscare și sensul giratoriu al aeroportului, 
11.860.000 lei aferente obiectivelor de investiții ale R.A. „Aeroportul Transilvania” Târgu 
Mureş, precum și pentru următoarele proiecte cu finanţare nerambursabilă pentru care 
este necesară cofinanțarea, sunt : 

A. Având ca lider de proiect Consiliul Judeţean Mureş: 

- Parc auto pentru sporturi cu motor – 1.939.000 lei; 

- Reabilitarea Muzeului de Stiintele naturii Tg Mures - 3.975.000 lei ; 

- Reabilitarea Palatului Culturii 3.070.000 lei; 

- Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Mureş  – 1.325.000 lei; 
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- Modernizarea drumurilor judetene DJ151B si Dj142 Ungheni (DN15 - Mica –Tirnaveni 
DN14A) - judetul Mures - 824.000 lei; 

- ISO 9001-2015: Dovada calitatii in activitatea Consiliului Judetean Mures - 525.000 lei. 

- Spunem Nu coruptiei! - 396.000 lei  

- Venus- Împreună pentru o viață în siguranță! - 61.000 lei  

B.Având calitatea de parteneri : 

- Fazarea proiectului extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Mureş – 708.000 lei; 

- Reabilitare DJ106 Agnita – Sighisoara - 501.000 lei. 

Pentru finantarea programelor de dezvoltare s-a prevăzut suma de 2.098.000 lei. 

Pentru cofinanțarea obiectivelor de investiții ale unităților spitalicești s-a prevăzut suma 
de 5.471.000 lei. 

Obiectivele de investiții, proiectele și programele sunt detaliate cu sumele aferente în 
anexe la prezentul  proiect de buget. 

Fundamentarea şi repartizarea cheltuielilor bugetelor pe ordonatori de credite, 
destinaţii, acţiuni, activităţi, programe, proiecte si obiective, s-a efectuat având în 
vedere veniturilor estimate a se realiza și în concordanţă cu atribuţiile autorităţii 
administraţiei publice județene, cu priorităţile stabilite în vederea funcţionării autorității 
executive, ale instituțiilor subordonate şi în interesul colectivităţilor locale. 

Potrivit art.39 al (3) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 
completările ulterioare, proiectul de buget general consolidat a Județului Mureș a fost 
depus pentru consultarea publicului în data de 22 martie 2019, la avizierul institutiei sub 
numarul 7711. 

În urma consultării publice a proiectului de buget nu au existat obiecțiuni, iar opinia 
publică nu a depus contestații pentru o eventuală modificare a structurii acestuia. 

 

DIRECTOR  
Alin Marginean 

 
 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr.9103/15.04.2019 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului General al Județului  Mureş pentru 

anul 2019 și stabilirea unor măsuri bugetare 
 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 
Raportul nr.9095/15.04.2019 şi 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 verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea căreia este 
elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente activităţii 
autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a 
întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 
actului administrativ sunt incidente prevederile art.14, 19, 26, 39 alin.(3) și 58 din Legea 
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nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 
ale Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, ale Deciziei nr.6276/21.03.2019 
privind alocarea de sume și cote defalcate pentru anul 2019 și a estimărilor pe anii 2020-
2022, ale Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.26/2019 privind repartizarea pe anul 
2019 a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-
teritoriale din județul Mureş, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale şi a sumelor 
pentru derularea Programului pentru şcoli al României în perioada ianuarie-iunie a anului 
şcolar 2018-2019, și ale art.91 alin.(3) lit.„a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare 

Prin Legea nr.50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019 s-au reglementat 
și autorizat pentru anul bugetar 2019 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile 
pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele 
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, creditele externe, fondurile 
externe nerambursabile şi activităţile finanţate integral din venituri proprii. 

Potrivit prevederilor art.19 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, ”bugetele locale şi celelalte bugete 
prevăzute la art. 1 alin. (2) se aprobă astfel: 

a) bugetele locale, bugetele împrumuturilor externe şi interne şi bugetele fondurilor 
externe nerambursabile, de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor, judeţelor şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz; 

b) bugetele instituţiilor publice, de către consiliile prevăzute la lit. a), în funcţie de 
subordonarea acestora”. 

Conținutul și structura proiectului de buget propus spre aprobare respectă prevederile 
art.26 din Legea nr.273/2006, respectiv obligativitatea autorităților locale de a aproba 
bugetele locale, pe 2 secţiuni: secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, cu 
venituri și cheltuieli stabilite pentru fiecare secțiune.  

Secţiunea de funcţionare este partea de bază, obligatorie, a bugetelor care cuprinde 
veniturile necesare finanţării cheltuielilor curente pentru realizarea competenţelor 
stabilite prin lege. 

Secţiunea de dezvoltare este partea complementară a bugetelor care cuprinde veniturile 
şi cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel  
judeţean. 

Veniturile şi cheltuielile sunt grupate în structura de buget pe baza clasificaţiei bugetare 
aprobate de Ministerul Finanţelor Publice, astfel cum se prevede la art.26 alin.(1) din 
Legeanr.273/2006. 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al județului Mureș pentru anul 
2018, a fost supus procedurii reglementate prin art.39 alin.(3) din Legea nr.273/2006, 
fiind afișat pe avizierul unității administrativ-teritoriale, demers în urma căruia nu au 
intervenit unele modificări.  

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că 
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 și completările 
ulterioare. 
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Față de argumentele anterior expuse apreciem că proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Bugetului General al Județului Mureş, pentru anul 2019 și stabilirea unor 
măsuri bugetare, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării 
plenului Consiliului Judeţean Mureş.  

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

             

HOTĂRÂREA NR.45 
din 17 aprilie 2019 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  
al S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A., pe anul 2019 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.9100/15.04.2019 a Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, raportul de specialitate al Compartimentului patrimoniu, servicii publice și 
guvernanță corporativă din cadrul Direcției economice, raportul Serviciului juridic, 
precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere adresa nr.224/29.03.2019, a S.C.”Parc Industrial Mureș” S.A., 
înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.7879/01.04.2019, prin care se înaintează 
Nota de fundamentare nr.220/28.03.2019, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe 
anul 2019 și Hotărârea Consiliului de administrație al societății nr.9/29.03.2019, cu 
privire la propunerea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, 

Luând în considerare prevederile art.4 alin.(1), art.6 alin.(1) şi (3) 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.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. “Parc Industrial Mureș” S.A. pe 
anul 2019, conform următoarelor 5 anexe: 

1. Anexa nr.1 ”Bugetul de venituri şi cheltuieli” (bugetul activităţii generale); 

2. Anexa de fundamentare nr.2 „Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi 
în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora”; 

3. Anexa de fundamentare nr.3 „Gradul de realizare a veniturilor totale”; 

4. Anexa de fundamentare nr.4 „Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare”; 

5. Anexa de fundamentare nr.5 „Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere 
a plăților restante”. 

Art.2. Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa_hot045_2019.pdf
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Art.3. În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor   
totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a 
veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi. 

Art.4. Se mandatează d-na Monica Dohotariu, în calitate de reprezentant al Consiliului 
Judeţean Mureş în Adunarea generală a acţionarilor la S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A., 
să voteze în Adunarea generală a acţionarilor bugetul de venituri şi cheltuieli al 
societăţii, aprobat conform articolelor 1-3 la prezenta hotărâre. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției economice a Consiliului Județean Mureș, 
d-nei Monica Dohotariu - reprezentant AGA și S.C. “Parc Industrial Mureș” S.A., care va 
răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

Art.6. În conformitate cu prevederile Anexei nr.6, punctul I al Ordinului Ministrului 
Finanţelor Publice nr.3145/2017, pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş, al S.C. ”Parc 
Industrial Mureş” S.A. şi în Monitorul Oficial al judeţului Mureş se publică doar Anexa nr.1 
„Bugetul de venituri şi cheltuieli”, coloana propuneri/prevederi an curent (2019).  

                                                                                                                        
                                                                                                                                                    
PREŞEDINTE                                                                                            Contrasemnează     
Péter Ferenc                                                SECRETAR  

                                                                                                                                                    
Paul Cosma 
 

 
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
PREȘEDINTE 
Nr.9100/15.04.2019 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri al S.C „Parc Industrial 

Mureș” S.A, pe anul 2019 
 
S.C „Parc Industrial Mureș” S.A solicită autorității publice județene aprobarea Bugetului 
de venituri și cheltuieli pe anul 2019, conform propunerii din Hotărârea Consiliului de 
administrație al Societății nr.9/29.03.2019. 

În cadrul activității curente, se propun venituri în valoare de 2225 mii lei, menținându-se 
un trend ascendent față de realizările anilor precedenți. Excepție fac anii 2017 și 2018, 
atipici, când societatea a înregistrat venituri mult mai mari, respectiv 3889 mii lei în 
2017 (urmare a facturării de diferențe taxe de administrare și redevențe stabilite la 
controlul Camerei de Conturi Mureș) și anul 2018 când s-au înregistrat venituri totale în 
sumă de 4415 mii lei (urmare a vânzării unor terenuri către utilizatorii Parcului și a  
descărcării pe veniturile anului încheiat, a unor redevențe încasate în avans pentru 49 de 
ani, în perioada 2007-2008)  

Acestea au fost venituri conjucturale care nu se înregistrează într-un an cu activitate 
obișnuită. 

Societatea realizează venituri din activitatea de bază (de exploatare), în special din: 

a) redevențe și chirii formate din taxa de administrare de 0,5 Eur/mp/an sau 1 
eur/mp/an în funcție de stadiul investiției și a obligașiilor asumate de concesionari, în 
timp ce redevența este de 2,34Eur/mp/an pentru contractele de concesiune încheiate pe 
5 ani, respeciv între 0,12-1,80 Eur/mp/an pentru cele încheiate pe 49 de ani.  

b) venituri din refacturare utilități. 
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Cheltuielile propuse la valoarea totală de 2204 mii lei sunt în întregime acoperite din 
veniturile estimate, previzionându-se cheltuieli la 1000 lei venituri la nivelul de 990 mii 
lei și un profit de 21 mii lei. 

În cadrul cheltuielilor de personal s-au propus creșteri salariale și un nivel mai ridicat al 
bonusurilor, având în vedere veniturile scăzute înregistrate în ultimii ani de către 
salariații societății.  

La activitatea de investiții societatea propune alocarea în 2019 a sumei de 120 mii lei, în     
întregime din fonduri proprii(amortisment), care urmează a fi utilizată pentru dotări 
specifice (autoutilitară, stație transformator 2 celule, centrală avertizare incendiu 
clădire administrativă, sistem supraveghere video, pompa cu tocător, tehnica de calcul) 

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

PREŞEDINTE 
Péter Ferenc 

 
 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr.9101/15.04.2018 
Dosar VI/D/2 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli  
al S.C „Parc Industrial Mureș”, pentru anul 2019 

 

Societatea Comercială S.C.”Parc Industrial Mureș”, societate cu capital majoritar deținut 
de Consiliul Județean Mureș,  prezintă autorității publice județene,  bugetul de venituri şi 
cheltuieli pentru anul 2019, spre aprobare, în conformitate cu prevederile articolului 6 
alin.(1) şi (3) ale O.G. 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. 

Propunerea privind Bugetul de venituri şi cheltuieli al Societății pentru anul 2019, a fost 
înaintată cu adresa Societății nr.224/29.03.2019 (nr.CJM 7879/01.04.2019), fiind 
aprobată prin Hotărârea CA nr.9/29.03.2019 şi cuprinde 5 anexe, în concordanţă cu 
prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.3145/05.12.2017 privind aprobarea 
formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi anexelor de 
fundamentare a acestuia. 

Anexa nr.1 - „Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018”, reprezintă bugetul 
activităţii generale şi înregistrează date comparative privind veniturile şi cheltuielile, 
inclusiv activitatea de investiţii, între anii 2018 (realizat), anul curent 2019 (propuneri) şi 
anii următori 2020, 2021 (estimări). 

În acest sens, veniturile propuse pentru anul 2019, în sumă totală de 2225 mii lei sunt mai 
mici cu 50% față de realizările anului precedent (Realizat venituri totale 2018=4415 mii 
lei) dar cu 22,8% mai mari față de prevederile bugetare anuale (Prevederi venituri totale 
2018=1812 mii lei). 

Comparativ cu realizările anilor precedenți, se menține un trend ascendent, veniturile 
totale realizate în ultimii ani fiind următoarele: 1312,5 mii lei în anul 2014;1605, 9 mii lei 
în anul 2015;1473 mii lei în anul 2016 (conform datelor de bilanț) 

În anul 2017 și 2018 în schimb, societatea a realizat venituri totale mult mai mari față de 
anii anteriori, acestea fiind în fapt venituri conjucturale, explicate de societate după 
cum urmează: 
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În anul 2018, veniturile totale realizate sunt în sumă de 4415 mii lei (față de 1812 mii lei 
planificat în buget) iar depășirile sunt explicate în Nota de Fundamentare a Societății 
nr.220/28.03.2019 ca datorându-se încasărilor excepționale  din taxe de administrare și 
chirii, mult peste nivelul previzionat (Prevederi: 1317 mii lei; Realizat: 3158 mii lei). 

Acestea sunt venituri conjucturale rezultate în primul rând din redevența achitată în 
avans pe 49 de ani, în perioada 2007-2008, de către clienții care au cumpărat terenuri 
utilizate în Parc. Veniturile în avans au fost înregistrate pe venituri în anul 2018, conform 
prevederilor Legii nr.82/1991 și a Ordinului Ministrului Finanțelor nr.1802/2014. 

O altă parte din veniturile realizate în plus se datorează punerii în aplicare a Hotărârii 
Civile nr.1770/2018 conform căreia s-au facturat diferențe de taxă de administrare și 
redevență, în plus și minus, după caz, către clienții Parcului, la contractele în vigoare, 
pentru perioada supusă controlului.   

În aceste condiții, profitul brut realizat de Societate în anul 2018 a fost de 1824 mii lei.  

Modul de repartizare a profitului, cu prioritate pentru acoperirea pierderilor din anii 
precedenți, va fi analizată cu ocazia aprobării situațiilor financiare anuale.  

Referitor la anul 2019,  din totalul de 2225 mii lei venituri totale previzionate pe an, 
veniturile din exploatare sunt în sumă de 2127 mii lei (95,5% din total venituri)  și au fost 
planificate luându-se în considerare contractele de concesiune și de administrare în 
vigoare. Calculul a avut la bază un nivel al taxei de administrare de 0,5 Eur/mp/an sau 1 
eur/mp/an în funcție de stadiul investiției și a obligațiilor asumate de concesionari, în 
timp ce redevența este de 2,34 Eur/mp/an pentru contractele de concesiune încheiate 
pe 5 ani, respectiv între 0,12-1,80 Eur/mp/an pentru cele încheiate pe 49 de ani. 

Cheltuielile totale previzionate pe anul 2019 sunt în sumă de 2204 mii lei, cheltuieli ce 
asigură ca rezultat brut un profit minim de 21 mii lei, respectiv, o rată a rentabilității de 
sub 1%. 

Deși costurile de exploatare planificate scad puțin față de anul precedent, de la 2247 mii 
lei în 2018 la la 2194 mii lei în 2019 (cu 2,4%), în structură se constată creșteri la cele 
două grupe mari de cheltuieli: 

- cheltuieli cu bunuri și servicii , creștere planificată cu 40% în 2019 față de realizările 
anului 2018 (de la 599 mii lei în anul 2018 la 837 mii lei în anul 2019) și 

- cheltuieli cu personalul, creștere planificată cu 49% în 2019 față de realizările anului 
2018 (de la 600 mii lei în anul 2018 la 897 mii lei în anul 2019) 

Referitor la prima grupă de cheltuieli, “cheltuieli cu bunuri și servicii”, creșterile se 
identifică în primul rând la “cheltuieli cu alte servicii executate de terți” rd.46 din Anexa 
de fundamentare nr.2, care cresc cu 56% (de la 261 mii lei în anul 2018 la 407 mii lei în 
2019). 

În cadrul cadrul cheltuielilor de personal se evidențiază cheltuielile cu salariile care cresc 
cu 35% (de la 411 mii lei în 2018 la 555 mii lei în 2019), apoi bonusurile, (tichete de masă, 
vouchere vacanță, tichete cadou, etc) creșteri cu +197,7% (de la 43 mii lei la 128 mii lei), 
precum și creșteri ale cheltuielilor aferente contractului de mandat cu 51,7% (de la 128 
mii lei la 194 mii lei), urmare a majorării salariale aprobată pentru director, prin 
Hotărârea Consiliului de administrație nr.1/01.02.2019. 

Reduceri semnificative ale costurilor se înregistrează la “Alte cheltuieli de exploatare” 
(rd.114 din Anexa de Fundamentare nr.2) reducere cu 57,7% de la 1041 mii lei în anul 
2018 la 440 mii lei, nivel propus pentru  anul 2019, care se regăsesc în întregime la 
alineatul “provizioane în legătură cu creanțele clienți” (rd.125 din Anexa de 
Fundamentare nr.2). 

În ceea ce privește activitatea financiară, se constată o balanță negativă la nivelul anului 
2018 când s-au înregistrat venituri financiare (dobânzi la depozitele bancare la termen, 
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diferențe favorabile de curs valutar) în sumă de 57 mii lei față de cheltuieli financiare în 
sumă de 344 mii lei, (comisioane bancare, diferențe nefavorabile de curs valutar). 

Pentru anul 2019 se prognozează o balanță financiară pozitivă, respectiv, venituri 
financiare în sumă de 98 mii lei, comparativ cu cheltuielile financiare estimate la 10 mii  

lei(cheltuieli privind dobânzile aferente creditelor pentru investiții-5 mii lei și cheltuieli 
din diferențe de curs valutar aferente creditelor pentru investiții-5 mii lei). 

Rezultatul brut al exercițiului 2019  se planifică a fi profit în  valoare de 21 mii lei, în 
timp ce indicatorul cheltuieli la 1000 lei venituri rezultat din calcul este de 990 lei. 

Societatea a înregistrat la sfârșitul anului 2018 creanțe restante în sumă de 3960 mii lei și 
propune reducerea acestora în anul 2019 , până la nivelul de 3000 mii lei. 

Anexele 2-5 sunt anexe de fundamentare ale bugetului, după cum urmează: 

Anexa de fundamentare nr.2 “Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în 
bugetul de venituri și cheltuieli” realizează o detaliere a veniturilor pe tipuri de venituri 
și a cheltuielilor pe elemente de cheltuieli, prin compararea anilor 2017 (realizat), 2018 
(aprobat și realizat), cu propuneri an curent 2019. 

Totodată, se defalcă pe trimestre propunerile anului 2019, cu mențiunea că, la finele 
fiecărui trimestru, datele sunt prevăzute cumulat de la începutul anului. 

Anexa de fundamentare nr.3 “Gradul de realizare a veniturilor totale”, prezintă modul de 
realizare a veniturilor în ultimii 2 ani (2017 și 2018) față de bugetele aprobate. 

Așa cum s-a explicat anterior, depășirile peste așteptări a veniturilor totale și de 
exploatare pentru anii 2017 și 2018 s-au bazat pe înregistrarea unor venituri 
conjuncturale. 

Anexa de Fundamentare nr.4 - “Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare”, 
realizează o comparație între programul de investiții al anului curent 2019, cu anul 
anterior 2018, cu specificarea și încadrarea în sursele de finanțare. 

Din anexă se constată că, în anul 2018, societatea și-a constituit surse proprii  în sumă de 
160 mii lei, (amortizare și vânzare teren), sumă totală cheltuită în cea mai mare parte 
pentru modernizare “ drum acces” (151 mii lei) diferența de 9 mii lei fiind utilizată 
pentru dotări (mașină profesională de tuns iarba)  

Pentru anul 2019, își propune constituire de surse proprii din amortizare la valoarea de 
120 mii lei, urmând a se realiza următoarele obiective de investiții: 

- mașină profesională de tuns iarba: 5 mii lei; 

- autoutilitară: 18 mii lei; 

- mașină remorcată de împrăștiat material antiderapant: 2 mii lei; 

- stație transformator 2 celule: 26 mii lei 

- centrala avertizare incendiu clădire administrativă: 23 mii lei; 

- sistem de supraveghere video, perimetral, min.16 camere video cu infraroșu: 15 mii lei;  

- pompă cu tocător: 7 mii lei:  

- modernizarea tehnicii de calcul: 20 mii lei (dotări) 

- pagină web: 2 mii lei; 

- modernizare Program Mentor: 2 mii lei; 

Ultima anexă de fundamentare, Anexa nr.5 “Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și 
de reducere a plăților restante”, are ca scop reflectarea efectelor măsurilor luate în 
scopul creșterii profitului și achitării la timp a datoriilor. 
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În acest sens, Societatea estimează creșterea veniturilor prin vânzarea de teren 
proprietate a Parcului, măsură  cu efect pozitiv în valoare de 500 mii lei, ce va compensa 
unele creșteri ale cheltuielilor(ca urmare a creșterii prețului la utilități reparații, revizii, 
personal) estimate la 200 mii lei, precum și constituirea unor provizioane de risc pentru 
creanțe clienți, în sumă de 100 mii lei, astfel încât, pe total se înregistrează un efect 
pozitiv de 200 mii lei. 

Societatea nu înregistrează plăți restante. 

Având în vedere argumentele de specialitate prezentate mai sus, apreciem că se poate  
supune spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre alăturat. 

 
DIRECTOR EXECUTIV 

Alin Mărginean 
 
 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr.9104/15.04.2019 

 
RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli  
al S.C. ”Parc Industrial Mureș” S.A., pe anul 2019 

 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 
expunerea de motive nr.9100/15.04.2019 şi 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 verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea căreia este 
elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente activităţii 
autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a 
întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 
actului administrativ sunt incidente prevederile art.4 alin.(1), lit.”a” și ale art.6 alin.(1) 
și (3) din O.G. 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 și 
completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3145/2017 privind 
aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor 
de fundamentare a acestuia și ale 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. 

Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. ”Parc Industrial Mureș”S.A. se aprobă - potrivit 
prevederilor art.4 alin.(1), lit.”a” din O.G. 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 și completările ulterioare, prin hotărâre de consiliu județean. 

În considerarea prevederilor art.6 alin.(1) și (3) din O.G. nr.26/2013, S.C. ”Parc Industrial 
Mureș” S.A. a prezentat spre aprobare Consiliului Județean Mureș propunerea de buget 
de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, în termenul prevăzut la alin.(1), respectiv ”45 
de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării 
bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului 
Bucureşti, judeţelor sau municipiului Bucureşti, după caz”. 
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Propunerea de buget, transmisă prin adresa nr.224/29.03.2019 a fost aprobată prin 
Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. ”Parc Industrial Mureș” S.A. 
nr.9/29.03.2019, cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice 
nr.3145/2017 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului 
de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia și cuprinde 5 
anexe. 

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

În conformitate cu prevederile Anexei nr.6, pct.I din Ordinul Ministrului Finanțelor 
Publice nr.3145/2017 se va publica pe site-ul Consiliului Județean Mureș, al S.C. ”Parc 
Industrial Mureș” S.A. și în Monitorul Oficial al Județului Mureș numai Anexa nr.1 la 
proiectul de hotărâre – ”Bugetul de venituri și cheltuieli” – coloana aferentă anului 
curent(2019), respectiv "Propuneri an curent". 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că 
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, coroborat cu art.30 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, apreciem că proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ”Parc Industrial Mureș” S.A., pe anul 
2019, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului 
Consiliului Judeţean Mureş.  

 

DIRECTOR EXECUTIV 
Genica Nemeș 

  

HOTĂRÂREA NR.46 
din 17 aprilie 2019 

privind aprobarea programului anual de acordare a finanţărilor nerambursabile din  
bugetul general al Judeţului Mureş, pentru anul 2019 în domeniile cultură, culte, 

 sport, activităţi de tineret şi asistenţă socială 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.9097 din 15.04.2019 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Mureş, raportul de specialitate al Serviciului resurse umane nr.9096/15.04.2019, raportul 
Serviciului juridic nr.9904/15.04.2019, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes 
general, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu dispoziţiile legale 
specifice, respectiv: 

 Ordonanţa Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a 
programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;  



    27/31 

 

 Ordonanţa Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Hotărârea Guvernului 
nr.1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei 
Guvernului nr.82/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordinul ministrului tineretului și sportului nr.664/2018 privind finanţarea din fonduri 
publice a proiectelor şi programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare;  

 Legea tinerilor nr.350/2006, cu modificările ulterioare; 

 Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 
personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, 
respectiv Hotărârea Guvernului nr.1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii Nr.34/1998, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere hotărârea de aprobare a bugetului general al judeţului Mureş pentru anul 
2019,  

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 programul anual de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul 
general al Judeţului Mureş pentru anul 2019, în domeniile cultură, culte, sport, activităţi 
de tineret şi asistenţă socială, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Regulamentul de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al 
judeţului Mureş pe anul 2019, pentru activităţi non-profit de interes judeţean, se va 
aproba prin dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului resurse umane din aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, care răspunde de publicarea în Monitorul 
Oficial a programului anual de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul general 
al Judeţului Mureş pentru anul 2019. 

 
PREŞEDINTE                            Contrasemnează 
Péter Ferenc                                                                     SECRETAR  

                                                         Paul Cosma  
              
 
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
PREȘEDINTE 
Nr.9097/15.04.2019 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea programului anual de acordare a finanţărilor nerambursabile din 

bugetul general al judeţului Mureş pentru anul 2019, în domeniile: cultură, culte, sport, 
activităţi de tineret şi asistenţă socială 

 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş privind aprobarea bugetului general al 
Judeţului Mureş pentru anul 2019 au fost stabilite fondurile destinate contractelor de 
finanţare nerambursabilă pentru anul 2019,  în domeniile: cultură, culte, sport, activităţi 
de tineret şi asistenţă socială. 

Potrivit prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general, cu modificările şi 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2019/anexa_hot046_2019.pdf
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completările ulterioare, prima etapă a procedurii de selecţie de proiecte, o reprezintă 
publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile. 

Astfel, în conformitate cu dispoziţiile art.15 din Legea Nr.350/2005 autorităţile 
finanţatoare stabilesc un program anual propriu pentru acordarea de finanţări 
nerambursabile, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a.  

Menţionăm că programul anual poate cuprinde una sau mai multe sesiuni de selecţie a 
proiectelor iar publicarea în Monitorul Oficial al României a programului anual pentru 
acordarea de finanţări nerambursabile nu creează autorităţii finanţatoare obligaţia de a 
efectua respectiva procedură de selecţie.  

În aplicarea dispoziţiilor legale mai sus enunţate, pentru anul 2019, prin prezentul 
proiect de hotărâre se propune aprobarea unui program anual de acordare a finanţărilor 
din bugetul general al Judeţului Mureş cu o singură sesiune, cu excepţia domeniului 
asistenţă socială pentru care se propune programarea a două sesiuni.  

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind 
aprobarea programului anual de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul 
general al Judeţului Mureş pentru anul 2019, în domeniile: cultură, culte, sport, activităţi 
de tineret şi asistenţă socială.  

PREŞEDINTE 
Péter Ferenc 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr.9096 din 15.04.2019 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea programului anual de acordare a finanţărilor 
nerambursabile din bugetul general al judeţului Mureş pentru anul 2019, în domeniile: 

cultură, culte, sport, activităţi de tineret şi asistenţă socială 
 

Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi non-profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, 
reprezintă cadrul general de derulare pentru procedura de acordare a acestor finanţări 
nerambursabile.  

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş privind aprobarea bugetului general al 
Judeţului Mureş pentru anul 2019 au fost stabilite fondurile destinate contractelor de 
finanţare nerambursabilă, pentru anul 2019, în domeniile: cultură, culte, sport, activităţi 
de tineret şi asistenţă socială. 

Cadrul normativ anterior amintit se completează cu legislaţia specifică fiecărui domeniu, 
după cum urmează: 

 Ordonanţa Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a 
programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordonanţa Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, 
republicată, cu completările ulterioare şi respectiv Hotărârea Guvernului nr.1470/2002 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului 
nr.82/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordinul ministrului tineretului și sportului nr.664/2018 privind finanţarea din fonduri 
publice a proiectelor şi programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare;  

 Legea tinerilor nr.350/2006, cu modificările și completările ulterioare; 
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 Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 
personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială şi 
respectiv Hotărârea Guvernului nr.1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998, cu modificările şi completările ulterioare, 

Potrivit prevederilor art.6 din Legea nr.350/2005, procedura de selecţie de proiecte 
cuprinde următoarele etape: 

 publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile; 

 publicarea anunţului de participare; 

 înscrierea candidaţilor; 

 transmiterea documentaţiei; 

 prezentarea propunerilor de proiecte;  

 verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea 
tehnică şi financiară; 

 evaluarea propunerilor de proiecte; 

 comunicarea rezultatelor; 

 încheierea contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă; 

 publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finanţare 
nerambursabilă. 

Astfel, în conformitate cu dispoziţiile art.15 din Legea nr.350/2005 autorităţile 
finanţatoare stabilesc un program anual propriu pentru acordarea de finanţări 
nerambursabile, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a.  

Menţionăm că, programul anual poate cuprinde una sau mai multe sesiuni de selecţie a 
proiectelor iar publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României nu creează autorităţii 
finanţatoare obligaţia de a efectua respectiva procedură de selecţie.  

În aplicarea dispoziţiilor legale mai sus enunţate prin proiectul de hotărâre se propune 
aprobarea unui program anual de acordare a finanţărilor din bugetul Judeţului Mureş cu o 
singură sesiune, cu excepţia domeniului asistenţă socială pentru care sunt programate 
două sesiuni.  

Luând în considerare expunerea de motive nr.9097/15.04.2019 privind aprobarea 
programului anual de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul general al 
judeţului Mureş pentru anul 2019, în domeniile: cultură, culte, sport, activităţi de tineret 
şi asistenţă socială şi ţinând cont de competenţele legale prevăzute de Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, apreciem că sunt întrunite condiţiile legale pentru promovarea spre aprobare 
a acestui proiect de hotărâre.  

 
ŞEF SERVICIU 
Elena Popa 

 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr.9094/15.04.2019 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea programului anual de acordare a finanțărilor 
nerambursabile din bugetul general al Județului Mureș, pentru anul 2019 în domeniile: 

cultură, culte, sport, activități de tineret și asistență socială 
 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Președintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 
expunerea de motive nr.9097/15.04.2019 şi raportul de specialitate nr.9096/15.04.2019 
al Serviciului Resurse Umane,   
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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 verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea căreia este 
elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente activităţii 
autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a 
întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:  

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 
actului administrativ sunt incidente prevederile art.1, art.2 lit.„b”, art.4, art.6, art.15 
alin.(1) și art.16 din Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și 
completările ulterioare, art.91 alin.(1) lit.„f”, precum și cele ale art.91 alin.(5) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

Potrivit prevederilor art.1 din Legea nr.350/2005, acest act normativ are ca scop 
stabilirea principiilor, cadrului general şi a procedurii pentru atribuirea contractelor de 
finanţare nerambursabilă din fonduri publice, precum şi căile de atac al actului sau 
deciziei autorităţilor finanţatoare care aplică procedura de atribuire a contractelor de 
finanţare nerambursabilă.  

Raportat la dispozițiile art.2 lit.„b” din același act normativ, Consiliul Județean Mureș 
are calitatea de autoritate finanțatoare, sens în care în vederea asigurării respectării 
principiilor prevăzute la art.4 - care stau la baza atribuirii contractelor de finanțare 
nerambursabilă, acestuia îi incumbă obligația parcurgerii procedurii de selecție de 
proiecte, astfel cum aceasta este descrisă la art.6 din legea mai sus menționată.  

Totodată, dispozițiile art.15 alin.(1) din Legea nr.350/2005, impun stabilirea de către 
autoritățile finanțatoare a unui program anual propriu pentru acordarea de finanțări 
nerambursabile în condiţiile legii, care se publică potrivit art.16 din același act normativ 
în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în cel mult 30 de zile de la aprobarea 
bugetului propriu al autorităţii finanţatoare.  

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm că 
potrivit prevederilor art.91 alin.(1) lit.„d” coroborate cu cele ale alin.(5) lit.„a” pct.2, 
pct.4, pct.5 și pct.6 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş exercită 
atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine, respectiv crearea cadrului 
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind serviciile sociale 
pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei 
şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială, cultura, tineretul și sportul, iar 
potrivit lit.„b” a aceluiași alineat, sprijină,  activitatea cultelor religioase. 

Precizăm totodată, că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 
art.81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, cu modificările și completările ulterioare.  

Față de argumentele anterior expuse, apreciem că proiectul de hotărâre privind 
aprobarea programului anual de acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul 
general al Județului Mureș, pentru anul 2019 în domeniile: cultură, culte, sport, activități 
de tineret și asistență socială, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și 
aprobării plenului Consiliului Judeţean. 
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