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HOTĂRÂREA NR.2
din 20 ianuarie 2020
pentru validarea Dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Mureș nr.615 și
nr.617/2019 privind diminuarea, respectiv majorarea bugetului județului Mureș pentru
anul 2019

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr.1132/16.01.2020 al Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Serviciului buget nr.1231/16.01.2020, raportul Serviciului
juridic nr.1238/16.01.2020, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.82 alin.(1) din Legea nr.273/2006 a finanțelor publice
locale cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.87 alin.(2), art.88, art.173 alin.(1), lit. „b”, coroborate cu cele
ale alin.(3), lit.”a”, precum şi cele ale art.182, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
hotărăşte:
Art.1. Se validează Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș nr.615/24.12.2019
(anexa 1, anexa 2 și anexa 3) privind diminuarea bugetului județului Mureș pe anul 2019 cu
suma de 225.000 lei.
Art.2. Se validează Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș nr.617/30.12.2019
(anexa1, anexa 2 și anexa 3) privind majorarea bugetului județului Mureș pe anul 2019 cu
suma de 8.500.000 lei.
Art.3. De executarea prezentei hotărâri răspunde Direcţia economică din cadrul Consiliului
Judeţean Mureş.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma

PREȘEDINTE
Nr.1132/16.01.2020
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind validarea Dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean
Mureș nr.615 și nr.617/2019 privind diminuarea, respectiv majorarea bugetului Județului
Mureș pentru anul 2019
În conformitate cu prevederile articolului 82, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, cu sumele aprobate prin
hotărâre a Guvernului din fondurile de rezervă bugetară și de intervenție la dispoziția
Guvernului, precum și cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte
normative se majorează, respectiv se diminuează bugetele locale prin dispoziție a
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autorității executive, potrivit legii, urmând ca la prima ședință a autorității deliberative să
se valideze modificările respective.
În cursul anului 2019, bugetul Județului Mureș, prin Dispoziția Președintelui Consiliului
Județean Mureș nr.615/24.12.2019, a fost diminuat cu suma de 225.000 lei, iar prin
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș nr.617/30.12.2019, a fost majorat cu
suma de 8.500.000 lei.
Față de cele de mai sus, în condițiile prevederilor art.173 din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, supunem dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.1231/16.01.2020
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind validarea Dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean
Mureș nr.615 și nr.617/2019 privind diminuarea, respectiv majorarea bugetului Județului
Mureș pentru anul 2019
În conformitate cu prevederile articolului 82 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, cu sumele aprobate prin
hotărâre a Guvernului din fondurile de rezervă bugetară și de intervenție la dispoziția
Guvernului, precum și cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte
normative se majorează, respectiv se diminuează, bugetele locale prin dispoziție a
autorității executive, potrivit legii, urmând ca la prima ședință a autorității deliberative să
se valideze modificările respective.
Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș nr.615/24.12.2019, bugetul
Județului Mureș pentru anul 2019 a fost diminuat cu suma de 225.000 lei, întrucât prin
adresa nr.34556/2019, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș a
comunicat diminuarea transferurilor pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu
handicap cu suma mai sus amintită.
Totodată în data de 30 decembrie 2019 s-a aprobat majorarea bugetului Județului Mureș în
baza Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Mureș nr.617/30.12.2019 cu suma de
8.500.000 lei, sumă alocată autorității județene potrivit Hotărârii de Guvern nr.977/2019
privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului,
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019.
Din perspectiva celor de mai sus, proiectul de hotărâre alăturat, poate fi supus dezbaterii și
aprobării plenului Consiliului Județean Mureș.

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean
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DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Serviciul Juridic
Nr. 1238/16.01.2020
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind validarea Dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean
Mureș nr.615 și nr.617/2019 privind diminuarea, respectiv majorarea bugetului Județului
Mureș pentru anul 2019
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu
Referatul de aprobare nr.1132 din 16.01.2020 și în considerarea celor reținute în Raportul
de specialitate al Direcției economice,
În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și funcționare
al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 26.09.2019, am procedat la
verificarea legislației primare și secundare în aplicarea căreia este elaborat proiectul,
corespondența cu normele de competență incidente activității autorității deliberative și
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.82 alin.(1) din Legea nr.273/2006
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale
art.87 alin.(2), ale art.88, ale art.173 alin (1), lit.”b” coroborate cu cele ale alin.(3) lit.„a”
din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Conform prevederilor art.88 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, ”bugetele
locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale se elaborează, se aprobă, se
execută şi se raportează în condiţiile legii care reglementează finanţele publice locale”.
Astfel, potrivit prevederilor art.82 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare, ”cu sumele aprobate prin hotărâre a
Guvernului, din fondurile de rezervă bugetară şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului,
precum şi cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte normative se
majorează, respectiv se diminuează bugetele locale prin dispoziţie a autorităţii executive,
potrivit legii, urmând ca la prima şedinţă a autorităţii deliberative să se valideze
modificările respective”.
Din raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică reiese că prin Dispoziția
Președintelui Consiliului Județean Mureș nr.615/2019, bugetul Județului Mureș pe anul 2019
a fost diminuat cu suma de 225.000 lei, iar prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean
Mureș nr.617/2019 a fost majorat cu suma de 8.500.000 lei. Astfel, potrivit prevederilor
art.82 alin.(1) din Legea nr.273/2006, la prima şedinţă a autorităţii deliberative, aceste
modificări trebuie să se valideze.
Potrivit prevederilor art.87 alin.(2) din OUG nr.57/2019, resursele financiare de care dispun
autoritățile administrației publice locale trebuie să fie corelate cu competența și atribuțiile
prevăzute de lege.
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că
potrivit prevederilor art. 173, alin. (1), lit. „b”, coroborate cu cele ale alin. (3), lit. „a” din
OUG nr.57/2019, Consiliul Județean Mureș, aprobă, la propunerea președintelui consiliului
județean, bugetul propriu al județului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei
bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.
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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 si completările ulterioare.
Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind validarea
Dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Mureș nr.615 și nr.617/2019 privind
diminuarea, respectiv majorarea bugetului Județului Mureș pentru anul 2019, ulterior
avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art. 136 alin. (4) din
Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.
DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeş

HOTĂRÂREA NR.3
din 20 ianuarie 2020
privind repartizarea pe anul 2020 a sumelor reprezentând fond la dispoziţia consiliului
judeţean, 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 20192020, precum şi estimarea sumelor ce vor fi repartizate pentru anii 2021, 2022 şi 2023
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr.1133/16.01.2020 al Preşedintelui Consiliului Judeţean
Mureş, raportul de specialitate al Direcţiei economice, raportul Serviciului juridic, precum
şi avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere:
prevederile art. 4 lit. "a" şi "c”, art. 5 alin. (3) şi art. 6 alin. (6) din Legea bugetului
de stat pe anul 2020, nr. 5/2020,
prevederile art. 3 alin. (1^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind
aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, cu
modificările şi completările ulterioare,
prevederile art. 33 alin. (3) lit. ”b” din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3191/2019 privind structura anului şcolar
2019 - 2020,
Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al
României în perioada 2017 - 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea
acestuia în anul şcolar 2017 – 2018, cu modificările şi completările ulterioare,
Hotărârea Guvernului nr.559/2019 privind stabilirea bugetului pentru implementarea
Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 - 2023 pentru anul şcolar 2019 - 2020,
precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru
aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 - 2023 şi pentru stabilirea
bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018 şi
adresele Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş nr. 13882/09.01.2020 şi
nr. 14055/13.01.2020,
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În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. f), coroborate cu cele ale art.87 alin.(2) şi ale
art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. (1) Se aprobă repartizarea pe anul 2020 a sumei de 27.316 mii lei, reprezentând fond
la dispoziţia consiliului judeţean pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru
susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru
cheltuielile de funcţionare, pe care unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, în mod
justificat, nu le pot finanţa din veniturile proprii şi din sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, conform coloanei nr. 2 din anexa nr. 1.
(2) Sumele estimate a fi repartizate pentru echilibrarea bugetelor locale în perioada 20212023, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3) lit. "b" din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, se regăsesc în coloanele
nr. 3-11 din anexa nr. 1.
Art.2. (1) Se aprobă repartizarea pe anul 2020 a sumei de 15.356 mii lei în vederea
finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, conform coloanei nr. 2 din
anexa nr. 2.
(2) Sumele estimate a fi repartizate în perioada 2021 -2023 în vederea finanţării
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale se regăsesc în coloanele nr. 3-5 din
anexa nr.2.
Art.3. Se aprobă repartizarea sumei de 127 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor bugetului local
al oraşului Miercurea Nirajului pentru derularea Programului pentru şcoli al României în
perioada ianuarie-iunie a anului şcolar 2019 – 2020, din care 97 mii lei pentru distribuţia
produselor şi 30 mii lei pentru finanţarea măsurilor educative care însoţesc distribuţia
fructelor, legumelor, laptelui şi produselor lactate.
Art.4. (1) Autorităţile deliberative şi executive ale administraţiei publice locale, constituite
la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale cărora le-au fost repartizate sume potrivit
prezentei hotărâri, au obligaţia alocării şi utilizării acestora conform destinaţiilor prevăzute
de lege şi cu respectarea metodologiilor legal aprobate.
(2) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, Administraţiei
Judeţene a Finanţelor Publice Mureş, unităţilor administrativ-teritoriale cărora le-au fost
repartizate sume, precum şi Direcţiei economice şi Direcţiei tehnice din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de ducerea la îndeplinire a
acesteia.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma
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PREȘEDINTE
Nr.1133/16.01.2020
Dosar IX B/1
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe anul 2020 a sumelor reprezentând fond la
dispoziţia consiliului judeţean, 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 2019-2020,
precum şi estimarea sumelor ce vor fi repartizate pentru anii 2021, 2022 şi 2023
Potrivit prevederilor art.4 lit. "a" şi "c”, art. 5 alin. (3) şi art. 6 alin. (6) din Legea bugetului
de stat pe anul 2020 nr.5/2020, Consiliului Judeţean Mureş îi revine obligaţia de a repartiza
pentru anul 2020 pe unităţi administrativ-teritoriale, prin hotărâre, următoarele sume:
1. Fondul la dispoziţia acestuia, în valoare de 27.316 mii lei, constituit din impozitul pe
venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020. Acesta se repartizează pentru
susţinerea programelor de dezvoltare locală, a programelor de infrastructură care necesită
cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare, pe care unităţile
administrativ-teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa din veniturile proprii,
inclusiv din impozitul pe venit repartizat potrivit art. 6 alin. (1) lit. ”b” şi ”d” din Legea
bugetului de stat pe anul 2020, şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale.
2. 15.356 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale.
3. 127 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor pentru derularea la nivelul oraşului
Miercurea Nirajului a Programului pentru şcoli al României în perioada ianuarie-iunie a
anului şcolar 2019-2020.
Pentru fundamentarea repartizării sumelor de la punctele 1 şi 2, Consiliul Judeţean Mureş
a solicitat unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ prezentarea de cereri pentru
acordarea de sume pentru destinaţiile prevăzute, fiind consultată şi Direcţia Tehnică în
privinţa drumurilor judeţene.
La stabilirea necesarului de finanţare prevăzut la punctul 3 s-au avut în vedere numărul
maxim de beneficiari ai programului la nivelul oraşului Miercurea Nirajului, comunicat de
către Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, respectiv la nivelul judeţului Mureş, prevăzut în
Hotărârea Guvernului nr. 559/2019, structura anului şcolar 2019-2020 aprobată prin Ordinul
ministrului educaţiei naţionale nr.3191/2019, limitele valorice zilnice şi numărul de produse
distribuite săptămânal, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 640/2017, cu modificările şi
completările ulterioare, şi sumele stabilite la nivelul judeţului Mureş pentru distribuţia
produselor şi finanţarea măsurilor educative care însoţesc distribuţia fructelor, legumelor,
laptelui şi produselor lactate, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 559/2019.
Estimarea sumelor ce vor fi repartizate pe unităţi administrativ-teritoriale pentru anii 2021,
2022 şi 2023, în baza datelor comunicate de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice este următoarea:
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
drumuri (mii lei)

2021

2022

2023

7.678

7.678

7.678
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Sume pentru echilibrarea bugetelor locale (mii lei)

34.298

26.776

26.887

Având în vedere cele de mai sus supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre
anexat.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.1230/16.01.2020
Dosar IX B/1

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe anul 2020 a sumelor reprezentând fond la
dispoziţia consiliului judeţean, 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 2019-2020,
precum şi estimarea sumelor ce vor fi repartizate pentru anii 2021, 2022 şi 2023
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2020
nr.5/2020, în anul 2020, prin derogare de la prevederile art. 32 şi 33 din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, din impozitul pe
venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unităţi administrativteritoriale se repartizează prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a
finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, începând cu luna
ianuarie, următoarele cote:
a) 14% la bugetul local al judeţului;
b) 63% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi
desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;
c) 6% pentru repartizare bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor prin
hotărâre a consiliului judeţean;
d) 14% într-un cont distinct deschis pe seama direcţiei generale regionale a finanţelor
publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice, pentru echilibrarea bugetelor locale
ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
e) 3% într-un cont distinct deschis pe seama direcţiilor generale regionale ale finanţelor
publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, pentru finanţarea instituţiilor
publice de spectacole şi concerte din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale
ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţe, respectiv teatre, opere, filarmonici.
Potrivit alin. (6) al articolului de lege susmenţionat, suma corespunzătoare cotei de 6% din
impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020 se repartizează în mod
egal judeţelor, în limita sumei de 27.316 mii lei, reprezentând fond la dispoziţia consiliului
judeţean. În cadrul fiecărui judeţ, fondul la dispoziţia consiliului judeţean se repartizează
integral în anul 2020 comunelor, oraşelor şi municipiilor, prin hotărâre a consiliului
judeţean, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea
programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru
cheltuielile de funcţionare, pe care unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, în mod
justificat, nu le pot finanţa din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit repartizat
potrivit lit. b) şi d), şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
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bugetelor locale. Pentru repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din fond,
Consiliul Judeţean Mureş a solicitat, prin adresele nr. 30205/2019, 34238/2019 şi 261/2020,
prezentarea de cereri pentru acordarea de sume pentru destinaţiile prevăzute. Datele
transmise au stat la baza stabilirii sumelor care vor fi repartizate din fondul la dispoziţia
Consiliului Judeţean Mureş.
Potrivit prevederilor art. 4, lit. "c" din Legea bugetului de stat pe anul 2020, Consiliului
Judeţean Mureş îi revine obligaţia de a repartiza pe unităţi administrativ-teritoriale sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile
judeţene şi comunale. Suma prevăzută în anexa nr. 6 la lege, aferentă judeţului Mureş
pentru anul 2020, este de 15.356 mii lei. În vederea consultării primarilor, Consiliul
Judeţean Mureş a solicitat date privind drumurile judeţene şi comunale aflate în
administrarea acestora prin adresa nr. 30205/2019.
Potrivit prevederilor art. 4 lit. "a" coroborate cu cele ale art. 5 alin. (3) din Legea bugetului
de stat pe anul 2020, respectiv cu cele ale art. 3 alin. (1^1) din Ordonanţa Guvernului nr.
13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii
Europene, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş are obligaţia
de a repartiza, prin hotărâre, sume din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor bugetului local al oraşului Miercurea
Nirajului pentru derularea la nivelul unităţii administrativ-teritoriale a Programului pentru
şcoli al României în perioada 13.01.2020-12.06.2020. Necesarul calculat, ţinând cont de
structura anului şcolar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.
3191/2019, numărul maxim de beneficiari ai programului la nivelul oraşului comunicat prin
adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş nr. 6871/2019, prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada
2017 - 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017
– 2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi sumele, respectiv numărul maxim de
beneficiari prevăzute pentru judeţul Mureş în anexele nr. 1- 3 la Hotărârea Guvernului nr.
559/2019 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al
României în perioada 2017 - 2023 pentru anul şcolar 2019 - 2020, precum şi pentru
modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului
pentru şcoli al României în perioada 2017 - 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru
implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018, se ridică la suma de 127 mii lei, din
care 97 mii lei pentru distribuţia produselor conform programului şi 30 mii lei pentru
finanţarea măsurilor educative care însoţesc distribuţia fructelor, legumelor, laptelui şi
produselor lactate.
Prin adresa nr.13882/09.01.2020, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş a
comunicat Consiliului Judeţean Mureş inclusiv valoarea fondului la dispoziţia acestuia pe
anul 2020 şi sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri care urmează
a fi repartizate prin hotărâre unităţilor administrativ-teritoriale în anul 2020, precum şi
estimările pentru perioada 2021-2023. Astfel, fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean Mureş
pe anul 2020 este de 27.316 mii lei, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
drumuri de repartizat pe anul 2020 sunt de 15.356 mii lei, iar pentru perioada 2021-2023 se
estimează că sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri de repartizat
vor fi de 7.678 mii lei pe fiecare an în parte.
Prin adresa nr.14055/13.01.2020, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş a
comunicat Consiliului Judeţean Mureş sumele pentru echilibrarea bugetelor locale estimate
a fi repartizate pe unităţi administrativ-teritoriale prin hotărâre a Consiliului Judeţean
Mureş în perioada 2021-2023 în conformitate cu prevederile art. 33 alin (3) lit. "b" din Legea
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
Astfel, estimarea sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ce vor fi repartizate de către
Consiliul Judeţean Mureş în perioada 2021-2023 este următoarea:
-în anul 2021: 34.298 mii lei, din care 18.384 mii lei sume defalcate din TVA pentru
echilibrare şi 15.914 mii lei sume din cote defalcate din impozitul pe venit;
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-în anul 2022: 26.776 mii lei, din care 10.571 mii lei sume defalcate din TVA pentru
echilibrare şi 16.205 mii lei sume din cote defalcate din impozitul pe venit;
-în anul 2023: 26.887 mii lei, din care 10.244 mii lei sume defalcate din TVA pentru
echilibrare şi 16.643 mii lei sume din cote defalcate din impozitul pe venit;
Având în vedere cele de mai sus, publicarea Legii bugetului de stat pe anul 2020 în
Monitorul oficial al României nr. 2/06.01.2020 şi termenele legale de 5 zile de la
comunicare pentru repartizarea sumelor prevăzute la art. 4 lit. "a" şi "c" şi art. 6 alin. (6),
respectiv de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat pentru definitivarea proiectelor
bugetelor locale, prevăzute la art. 39 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, apreciem că sunt
îndeplinite cerinţele legale pentru aprobarea repartizării de sume pe anul 2020 către
unităţile administrativ-teritoriale din judeţ şi a estimărilor de sume ce vor fi repartizate
pentru anii 2021, 2022 şi 2023 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş
din data de 20.01.2020.
DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

DIRECTOR EXECUTIV
Márton Katalin

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Serviciul Juridic
Nr.1240/16.01.2020
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe anul 2020 a sumelor reprezentând fond la
dispoziţia consiliului judeţean, 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 2019-2020,
precum şi estimarea sumelor ce vor fi repartizate pentru anii 2021, 2022 şi 2023
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu
Referatul de aprobare nr.1133 din 16.01.2020 și în considerarea celor reținute în Raportul
de specialitate al Direcției economice,
În conformitate cu prevederile art.45, alin.(4) din Regulamentul de organizare și
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 26.09.2019, am
procedat la verificarea legislației primare și secundare în aplicarea căreia este elaborat
proiectul, corespondența cu normele de competență incidente activității autorității
deliberative și 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 lit.”a” și ”c”, art.5 alin.(3) și art.6
alin.(6) din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020, ale art.3 alin.(1^1) din O.G.
nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii
Europene, art.33 alin.(3), lit.”b” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr.640/2017 pentru aprobarea Programului
pentru şcoli al României în perioada 2017 - 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru
implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018, cu modificările și completările
ulterioare, ale H.G. nr.559/2019 privind stabilirea bugetului pentru implementarea
Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 - 2023 pentru anul şcolar 2019 - 2020,
precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru

10/21

aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 - 2023 şi pentru stabilirea
bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018, precum și ale art.87
alin.(2), ale art.173 alin (1), lit.”f” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul
administrativ.
Din raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică reiese că actul administrativ
analizat vizează repartizarea de către consiliul județean a unor sume alocate Județului
Mureș, prin Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, după cum urmează:
- potrivit prevederilor art.4 lit. "c" din lege, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale;
- potrivit prevederilor art. 5 alin. (3) din lege, sumele din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanţarea cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru şcoli al României
în perioada 13.01.2020 - 12.06.2020, în situația în care acesta se derulează de consiliile
locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, așa cum este în speță orașul Miercurea
Nirajului. Suma alocată s-a făcut ținând cont de prevederile Ordinului ministrului educației
naționale nr.3191/2019 privind structura anului şcolar 2019 – 2020, precum și ale H.G.
nr.559/2019 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al
României în perioada 2017 - 2023 pentru anul şcolar 2019 - 2020, precum şi pentru
modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului
pentru şcoli al României în perioada 2017 - 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru
implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018;
- potrivit prevederilor art.6, alin.(6) din lege, sumele prevăzute la alin.(1) lit.”c” al
aceluiași articol care se constituie fond la dispoziția consiliului județean.
Potrivit textelor legale mai sus menționate, aceste sume se repartizează prin hotărâre a
consiliului judeţean, în vederea definitivării proiectelor bugetelor locale, cu respectarea
termenelor prevăzute la art.39 alin.(2) și (3) din Legea nr.273/2006.
Totodată, proiectul de hotărâre vizează sumele estimate a fi repartizate în perioada 20212023 pentru echilibrarea bugetelor locale, în conformitate cu prevederile art.33 alin.(3),
lit.”b” din Legea nr.273/2006 și pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene
și comunale.
Potrivit prevederilor art.87 alin.(2) din OUG nr.57/2019, resursele financiare de care dispun
autoritățile administrației publice locale trebuie să fie corelate cu competența și atribuțiile
prevăzute de lege.
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că
potrivit prevederilor art.173 alin.(1), lit. ”f” consiliul județean îndeplinește alte atribuții
prevăzute de lege, așa cum sunt în speță prevederile din Legea nr.5/2020, anterior
menționate.
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 si completările ulterioare.
Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind
repartizarea pe anul 2020 a sumelor reprezentând fond la dispoziţia consiliului judeţean, 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 2019-2020, precum şi estimarea sumelor
ce vor fi repartizate pentru anii 2021, 2022 şi 2023, poate fi supus dezbaterii și aprobării
ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art. 136 alin. (4)
din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.
DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeş
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HOTĂRÂREA NR.5
din 20 ianuarie 2020
privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special preuniversitar de stat din
judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2020 - 2021

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul nr.1135/16.01.2020 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, raportul
de specialitate al Serviciului resurse umane, raportul Serviciului juridic, precum şi avizul
comisiilor de specialitate,
Luând în considerare comunicările centrelor școlare pentru educaţie incluzivă din judeţ,
nr.28048/2019, nr.27954/2019 şi nr.27953/2019,
În conformitate cu prevederile art.61 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr.5090/2019 pentru
aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul
preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de
învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei
unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020 – 2021,
Cu respectarea avizului conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş nr.11006/2019,
În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„d”, alin.(5) lit.”a”, respectiv cele ale art.182
alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
hotărăşte:
Art.1. Se stabileşte reţeaua şcolară a învăţământului special preuniversitar de stat din
judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2020 - 2021, conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş, unităţilor de
învăţământ special prevăzute în anexă şi Serviciului resurse umane din aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Mureş.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma
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PREȘEDINTE
Nr. 1135/16.01.2020

REFERAT DE APROBARE
privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special preuniversitar de stat din judeţul
Mureş, pentru anul şcolar 2020 – 2021
În conformitate cu prevederile art.61, alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi
particular preuniversitar se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale,
după obţinerea avizului conform al inspectoratelor şcolare.
Din bugetul public al judeţului Mureş sunt finanţate trei unităţi de învăţământ special:
- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1 Târgu Mureş;
- Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.2 Târgu Mureş;
- Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.3 Reghin.
Potrivit prevederilor art.24 alin.(1) din Metodologia privind fundamentarea cifrei de
şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi
elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform
în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar
2020 – 2021 aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.5090/2019
”Organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular
se realizează prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, a consiliului judeţean, cu avizul
conform al inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei Naţionale, după caz.”
Prin urmare, proiectul de hotărâre privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special
preuniversitar de stat din judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2020 – 2021 a fost transmis
Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş, instituţie care sub nr.11006/20.12.2019 a acordat
avizul conform.
Având în vedere cele de mai sus, precum și dispozițiile art.182 alin.(1) coroborat cu cele ale
art.136 alin.(1) și alin.(8) lit.”a” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind stabilirea reţelei
şcolare a învăţământului special preuniversitar de stat din judeţul Mureş, pentru anul şcolar
2020 - 2021.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

SERVICIUL RESURSE UMANE
Nr. 1235/16.01.2020
Dosar II.22

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special
preuniversitar de stat din judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2020 – 2021
În judeţul Mureş sunt finanţate din bugetul public al judeţului un număr de trei unităţi de
învăţământ special, după cum urmează:
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Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1 Târgu Mureş;

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.2 Târgu Mureş;

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.3 Reghin.
În conformitate cu prevederile art.61, alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi
particular preuniversitar se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale,
după obţinerea avizului conform al inspectoratelor şcolare.
Potrivit prevederilor art.24 alin.(1) din Metodologia privind fundamentarea cifrei de
şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi
elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform
în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar
2020– 2021, aprobată prin Ordinul ministrul educaţiei naţionale nr.5090/2019 ”Organizarea
reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se realizează prin hotărâre
a consiliului local sau, după caz, a consiliului judeţean, cu avizul conform al inspectoratului
şcolar/Ministerului Educaţiei Naţionale, după caz.”
Totodată, potrivit prevederilor art.25 din actul normativ mai sus amintit, organizarea
rețelei școlare se realizează anual. Obţinerea avizului conform este obligatorie, lipsa
acestuia atrăgând nulitatea hotărârii consiliului judeţean prin care este organizată reţeaua
şcolară.
Având în vedere dispoziţiile legale mai sus amintite, prin adresa nr.31948/3.12.2019,
proiectul de hotărâre privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special
preuniversitar de stat din judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2020 – 2021 a fost transmis
Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş, pentru emiterea avizului conform.
Sub nr.11006/20.12.2019, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş a acordat avizul conform
pentru unităţile de învăţământ preuniversitar cuprinse în proiectul de hotărâre, pentru anul
şcolar 2020-2021, cu nivel de învăţământ preşcolar/primar/gimnazial/profesional, special.
Având în vedere cele de mai sus și luând în considerare referatul de aprobare
nr.1135/16.01.2019 privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special preuniversitar
de stat din judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2020 – 2021, apreciem că sunt întrunite
condiţiile legale pentru supunerea spre aprobare a acestui proiect de hotărâre.
ŞEF SERVICIU
Elena Popa

Direcția juridică și administrație publică
Serviciul juridic
Nr. 1239/16.01.2020
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind stabilirea rețelei școlare a învățământului special
preuniversitar de stat din județul Mureș, pentru anul școlar 2020 - 2021

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu
referatul de aprobare nr.1135/16.01.2020 şi în considerarea celor reținute în raportul de
specialitate nr.1235/16.01.2020 al Serviciului Resurse Umane,
În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și funcționare
al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 26.09.2019, am procedat la
verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea căreia este elaborat proiectul,
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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.61 alin.(1) și alin.(2) din Legea educaţiei
naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.24 alin.(1) și alin.(2)
din Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul
preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreșcolari, preşcolari şi elevi şcolarizaţi
în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea
organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020 – 2021,
aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.5090/2019, precum și ale art.173
alin.(1) lit.„d” şi alin.(5) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ.
Potrivit prevederilor art.61 alin.(1) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, reţeaua
şcolară este formată din totalitatea unităţilor de învăţământ acreditate, respectiv
autorizate să funcţioneze provizoriu, a unităţilor de învăţământ preuniversitar, înfiinţate în
structura universităţilor de stat, precum și a furnizorilor de educaţie autorizaţi să
funcţioneze provizoriu.
Organizarea reţelei şcolare de învăţământ special este reglementată de prevederile art.61
alin.(2) teza a II-a din același act normativ, potrivit căruia rețeaua școlară a învăţământului
special liceal şi special postliceal, se organizează de către consiliul judeţean, respectiv de
către consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu consultarea partenerilor
sociali şi cu avizul conform al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
De asemenea, potrivit prevederilor art.24 alin.(1) din Metodologia privind fundamentarea
cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de
antepreșcolari, preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi
emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ
preuniversitar pentru anul şcolar 2020 – 2021, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei
naţionale nr.5090/2019, organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ
preuniversitar de stat se realizează prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, a
consiliului județean, cu avizul conform al inspectoratului școlar/Ministerului Educației
Naționale, după caz.
Potrivit alin.(2) al aceluiași articol, obținerea avizului conform este obligatorie, lipsa
acestuia atrăgând nulitatea hotărârii consiliului județean prin care este organizată rețeaua
școlară.
În acest sens, prin adresa nr.31948/03.12.2019 Consiliul Județean Mureș a transmis
Inspectoratului Școlar Județean Mureș proiectul de hotărâre privind stabilirea rețelei școlare
a învățământului special preuniversitar de stat din județul Mureș, pentru anul 2020 – 2021,
solicitând avizul acestuia.
Inspectoratul Școlar Județean Mureș prin adresa nr.11006/20.12.2019 a acordat avizul
conform pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Județul Mureș, pentru
anul școlar 2020 – 2021, cuprinse în anexa nr.1.
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm că
potrivit prevederilor art. 173 alin.(1) lit.„d” din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul judeţean exercită atribuţii privind
gestionarea serviciilor publice din subordine, iar potrivit alin.(5) lit.„a” pct.1 din același
text de lege, consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii,
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind educaţia.
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 si completările ulterioare.
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Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind stabilirea
rețelei școlare a învățământului special preuniversitar de stat din județul Mureș, pentru
anul școlar 2020 – 2021, îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi
aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş, ulterior avizării de către comisiile de
specialitate nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ.
DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș

HOTĂRÂREA NR. 16
din 30 ianuarie2020
privind aprobarea Procedurii de atribuire, pe perioadă determinată, a traseelor
județene din Programul județean de transport rutier contra cost de persoane prin
servicii regulate, pentru perioada 2013 - 2023
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr.2470/30.01.2020 al Preşedintelui Consiliului Judeţean
Mureş, raportul de specialitate al Autorității județene de transport public din cadrul
Direcției economice, raportul Serviciului juridic, precum şi avizul comisiilor de specialitate.
Având în vedere dispoziţiile:
- Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi
efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel
judeţean, aprobate prin Ordinul comun nr.1158/2336 din 2019 al minstrului transporturilor
şi al viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administraţiei publice;
- Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi
completările ulterioare;
În considerarea prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, republicată,
În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. „d” și alin.(5) lit. „q”, precum şi ale art.135
alin. (8), coroborate cu cele ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Se aprobă Procedura de atribuire, pe perioadă determinată, a traseelor județene din
Programul județean de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate,
pentru perioada 2013 - 2023, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Autorităţii judeţene de transport public din
cadrul Direcţiei economice a Consiliului Judeţean Mureş, care răspunde de aducerea sa la
îndeplinire.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma
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PREȘEDINTE
Nr. 2470/30.01.2020
REFERAT DE APROBARE
pentru aprobarea Procedurii de atribuire, pe perioadă determinată, a traseelor județene
din Programul județean de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate,
pentru perioada 2013 - 2023
Potrivit art. 81 alin. (1) Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu
modificările și completările ulterioare, consiliile județene au calitatea de autorități
competente și trebuie să asigure cadrul necesar pentru efectuarea transportului rutier
contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean, iar potrivit alin. (3) din
acelaşi text legal, potrivit cărora “în exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile
administrației publice județene adoptă hotărâri sau emit dispoziții, după caz”.
Prin notificarea operatorului de transport SC Simstel Impex SRL nr.144/23.12.2019,
înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.34551/23.12.2019, acesta a comunicat
renunțarea la efectuarea unui număr de 6 trasee (Târgu Mureș-Band-Șăulia, Târgu MureșBand-Sărmașu,Târgu Mureș-Band-Grebeniș-Fânațe, Târgu Mureș-Râciu-Șăulia, Târgu MureșRâciu-Văleni și Târgu Mureș-Râciu-Șăulia-Band-Târgu Mureș).
Ulterior, prin adresa operatorului de transport nr. 15/29.01.2020, înregistrată la Consiliul
Județean Mureș sub nr. 2382/29.01.2020, aduce la cunoștință faptul că nu poate asigura
transportul pe o perioadă de 60 zile de la data depunerii cererii de renunțare.
În acest context, se impune aprobarea, în regim de urgență, a Procedurii de atribuire, pe
perioadă determinată, a traseelor județene din Programul județean de transport rutier
contra cost de persoane prin servicii regulate, pentru perioada 2013 – 2023.
Dispozițiile legale referitoare la procedura de atribuire, pe perioadă determinată, a
traseelor județene din Programul județean de transport rutier contra cost de persoane prin
servicii regulate sunt prevăzute la art. 24 din Normele metodologice privind aplicarea
prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier contra cost de
persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, aprobate prin Ordinul ministrului
transporturilor și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației
publice nr. 1158/2336 din 2019.
Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre analiză și aprobare proiectul de
hotărâre alăturat.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 2479/30.01.2020
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind la aprobarea Procedurii de atribuire, pe perioadă
determinată, a traseelor județene din Programul județean de transport rutier contra cost
de persoane prin servicii regulate, pentru perioada 2013 - 2023
Potrivit art. 81 alin. (1) Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu
modificările și completările ulterioare, consiliile județene au calitatea de autorități
competente și trebuie să asigure cadrul necesar pentru efectuarea transportului rutier
contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean, iar potrivit alin. (3) din
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acelaşi text legal, “în exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile administrației publice
județene adoptă hotărâri sau emit dispoziții, după caz”.
De asemenea, potrivit art.2 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind
transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare “transportul rutier contra
cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean se reglementează de către
consiliul județean, care reprezintă autoritatea competentă la nivel județean, în limita
atribuțiilor conferite prin prezenta ordonanță de urgență”;
În sensul mai sus arătat, art.22 din Ordinul ministrului transporturilor și al viceprimministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1158/2336 din 2019,
stipulează că “modul de efectuare a transportului rutier contra cost de persoane prin
servicii regulate la nivel județean se stabilește și se aprobă prin hotărâre a consiliului
județean".
Prin notificarea operatorului de transport SC Simstel Impex SRL nr.144/23.12.2019,
înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.34551/23.12.2019, acesta a comunicat
renunțarea la efectuarea unui număr de 6 trasee (Târgu Mureș-Band-Șăulia, Târgu MureșBand-Sărmașu,Târgu Mureș-Band-Grebeniș-Fânațe, Târgu Mureș-Râciu-Șăulia, Târgu MureșRâciu-Văleni și Târgu Mureș-Râciu-Șăulia-Band-Târgu Mureș).
Ulterior, prin adresa nr.15/29.01.2020, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub
nr.2382/29.01.2020, operatorul de transport aduce la cunoștință faptul că nu poate asigura
transportul pe perioada de 60 zile de la data depunerii cererii de renunțare – termen legal
stabilit.
Dispozițiile legale referitoare la procedura de atribuire, pe perioadă determinată, a
traseelor județene din Programul județean de transport rutier contra cost de persoane prin
servicii regulate sunt prevăzute la art.24 din Normele metodologice privind aplicarea
prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier contra cost de
persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, potrivit cărora:
“(1) Consiliile judeţene pot atribui trasee, pe o perioadă de 60 de zile, termen în care se va
organiza atribuirea electronică a acestora prin Sistemul informatic pentru atribuirea
electronică a traseelor naţionale, pe bază de anunţ public, cu respectarea criteriilor de
evaluare prevăzute în anexa nr. 3, în următoarele situaţii:
a) în cazul traseelor pentru care operatorii de transport nu au depus solicitare de prelungire
conform art. X alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2019;
b) în cazul în care operatorul de transport renunţă la executarea transportului, fără
respectarea termenului de 60 de zile prevăzut la art. 20 alin. (1).
(2) Procedura de atribuire prevăzută la alin. (1) se stabileşte prin hotărâre a consiliului
judeţean.
(3) În cazul suspendării licenţei de transport/licenţei comunitare, consiliile judeţene pot
atribui direct trasee, pe perioada suspendării.
(4) În cazul în care, din motive ce nu sunt imputabile consiliului judeţean, traseele
menţionate la alin. (1) nu sunt atribuite în termenul de 60 de zile, acesta se prelungeşte
până la data atribuirii lor, dar nu mai mult de 12 luni.
(5) În cazul prevăzut la alin. (3), durata licenţei de traseu astfel atribuită va fi egală cu cea
a perioadei de suspendare”.
Prin urmare, întrucât în contextul dat, începând cu data de 15.02.2020 nu mai sunt
asigurate serviciile de transport pe traseele la care s-a renunţat, fără a se asigura termenul
minim de 60 de zile prevăzut de textul legal mai sus citat, în vederea evitării aducerii unei
grave atingeri interesului public, se impune aprobarea, în regim de urgență, a unei
proceduri de atribuire, pe perioadă determinată, a traseelor județene din Programul
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județean de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, pentru perioada
2013 – 2023.
Raportat la considerentele de fapt și de drept anterior expuse, proiectul de hotărâre privind
aprobarea Procedurii de atribuire, pe perioadă determinată, a traseelor județene din
Programul județean de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate,
pentru perioada 2013 – 2023, poate fi supus dezbaterii și aprobării consiliului județean.
DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
SERVICIUL JURIDIC
Nr. 2482/31.01.2020

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procedurii de atribuire, pe perioadă
determinată, a traseelor județene din Programul județean de transport rutier contra cost
de persoane prin servicii regulate, pentru perioada 2013 - 2023
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu
Referatul de aprobare nr. 2470/30.01.2020 şi în considerarea celor reținute în Raportul de
specialitate nr.2479/30.01.2020 al Autorității Județene de Transport Public din cadrul
Direcției Economice a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș,
În conformitate cu prevederile art.45 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare
al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 26.09.2019, am procedat la
verificarea legislației primare și secundare incidente, în aplicarea căreia este elaborat
proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente activităţii autorităţii
deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care am întocmit
prezentul raport, prin care precizăm următoarele:
În adoptarea actului administrativ supus analizei sunt incidente prevederile art. 2 şi art. 8
din Ordonanța Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și
completările ulterioare, ale art. 24 din Normele metodologice privind aplicarea prevederilor
referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin
servicii regulate la nivel judeţean, aprobate prin Ordinul comun nr. 1158/2336 din 2019 al
minstrului transporturilor şi al viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale și
administraţiei publice, precum şi cele ale art. 173 alin. (1) lit. „d” coroborate cu cele ale
alin. (5) lit. „q” din Ordonanța de Urgența a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Astfel, potrivit art. 2 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile
rutiere, cu modificările și completările ulterioare, transportul rutier contra cost de
persoane prin servicii regulate, la nivel județean se reglementează de către consiliul
județean, care reprezintă autoritatea competentă la nivel județean.
În sensul arătat mai sus, potrivit prevederilor art. 8^1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr.
27/2011, consiliile judeţene au calitatea de autorităţi competente judeţene şi obligaţia de
a înfiinţa autorităţi judeţene de transport prin care să asigure, să organizeze, să
reglementeze, să coordoneze, să verifice, să monitorizeze şi să controleze prestarea
transportului rutier contracost de persoane prin servicii regulate, la nivel judeţean,
desfăşurat între localităţile judeţului.
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Potrivit referatului de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Mureș, se impune
aprobarea, în regim de urgență, a Procedurii de atribuire, pe perioadă determinată, a
traseelor județene din Programul județean de transport rutier contra cost de persoane prin
servicii regulate, pentru perioada 2013 – 2023.
Din înscrisurile anexate proiectului de act administrativ rezultă că adoptarea acestuia este
determinată de notificarea înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.
2382/29.01.2020, prin care operatorul de transport SC Simstel Impex SRL, ne-a adus la
cunoștință că nu poate efectua transportul rutier pe o perioadă de 60 de zile de la data
depunerii cererii de renunțarela efectuarea unui număr de 6 trasee (Târgu Mureș-BandȘăulia, Târgu Mureș-Band-Sărmașu,Târgu Mureș-Band-Grebeniș-Fânațe, Târgu Mureș-RâciuȘăulia, Târgu Mureș-Râciu-Văleni și Târgu Mureș-Râciu-Șăulia-Band-Târgu Mureș).
În acest context și întrucât operatorul ne-a comunicat faptul că, începând cu data de
15.02.2020 nu mai poate presta serviciul public de transport, pentru a nu se aduce atingere
interesului public, se impune aprobarea în regim de urgență a unei proceduri de atribuire,
pe perioadă determinată, a traseelor județene din Programul județean de transport rutier
contra cost de persoane prin servicii regulate, pentru perioada 2013-2023.
Dispozițiile legale referitoare la procedura de atribuire, pe perioadă determinată, a
traseelor județene din Programul județean de transport rutier contra cost de persoane prin
servicii regulate sunt prevăzute la art.24 din Normele metodologice privind aplicarea
prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier contra cost de
persoane prin servicii regulate la nivel judeţean.
Astfel, având în vedere caracterul urgent al situației intervenite, în speță devin aplicabile
prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată, precum și prevederile art. 135 alin. (8) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
În acest sens, dispozițiile art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,prevăd căîn cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale
excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri
aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de
urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității publice județene
precizăm că, potrivit prevederilor art. 173 alin. (1) lit. „d” coroborate cu cele ale alin. (5)
lit. „q” din Ordonanța de Urgența a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean asigură cadrul
necesar prestării serviciilor publice de interes județean.
Menționăm totodată că, proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor
art. 81-82 raportate la cele ale art. 6 alin.(3), coroborate cu dispozițiile art. 30din Legea
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu
modificările și completările ulterioare.
Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea
Procedurii de atribuire, pe perioadă determinată, a traseelor județene din Programul
județean de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, pentru perioada
2013 - 2023, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului
Consiliului Județean Mureș, ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate
în condițiile art. 136 alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul
administrativ.
DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș
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