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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

HOTĂRÂREA NR. 111
din 30 iulie 2020
privind rectificarea bugetului general al județului Mureș pentru anul 2020
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr.19686/24.07.2020 al Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Serviciului buget nr.19751/24.07.2020, raportul
Serviciului juridic nr.19770/24.07.2020, precum şi avizul comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile H.G. nr.554/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de
intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru
unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale,
Potrivit prevederilor Legii nr.115/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020,
Având în vedere prevederile art.14 alin. (4), art. 19, alin. (2), art. 26 și art. 82 din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 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 și cu cele ale art.182, alin.(1) din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
hotărăşte:
Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 17/2020 privind aprobarea bugetului
general al județului Mureș pentru anul 2020 și stabilirea unor măsuri bugetare, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. Art.1 se modifică și va avea următorul conținut:
”Art.1. Se aprobă bugetul general al judeţului Mureş pe anul 2020 la venituri în sumă de
848.795.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 950.307.000 lei, conform anexei nr.1/j.”
2. Anexele nr.1/i, 2/h, 2/1/g, 2/2/g, 3/1/b, 3/3, 3/4, 3/5, 3/18/a, 3/19/a, 3/20, 3/21,
3/22, 3/23, 3/25, 3/33/a, 3/36/g, 3/37/d, 3/38/d, 3/39/e, 3/41/d, 3/42/d, 3/43/c,
3/44/d, 3/45/c, 3/46/c, 3/47/d, 3/48/d, 3/49/c, 3/50/c, 3/51/c, 3/52/g, 3/53/g,
3/54/g, 3/55/c, 3/56/d, 3/57/d, 3/58/d, 3/59/c, 3/60/d, 3/61/d, 3/62/d, 3/63/c,
3/64/c, 3/71/f, 3/74/e, 4/h, 4/1, 4/2/a, 4/3/a, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/9, 5/1/h, 7/h,
8/d, 9/d, 10/c și 11/a se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr.1/j, 2/i, 2/1/h, 2/2/h,
3/1/c, 3/3/a, 3/4/a, 3/5/a, 3/18/b, 3/19/b, 3/20/a, 3/21/a, 3/22/a, 3/23/a, 3/25/a,
3/33/b, 3/36/h, 3/37/e, 3/38/e, 3/39/f, 3/41/e, 3/42/e, 3/43/d, 3/44/e, 3/45/d,
3/46/d, 3/47/e, 3/48/e, 3/49/d, 3/50/d, 3/51/d, 3/52/h, 3/53/h, 3/54/h, 3/55/d,
3/56/e, 3/57/e, 3/58/e, 3/59/d, 3/60/e, 3/61/e, 3/62/e, 3/63/d, 3/64/d, 3/71/g,
3/74/f, 4/i, 4/1/a, 4/2/b, 4/3/b, 4/4/a, 4/5/a, 4/6/a, 4/7/a, 4/9/a, 5/1/i, 7/g, 8/e,
9/e, 10/d și 11/b.
3. După anexa nr.3/197 se introduc 3 anexe noi, nr. 3/198, 3/199 și 3/200.
Art.II. Anexele nr.1/j, 2/i, 2/1/h, 2/2/h, 3/1/c, 3/3/a, 3/4/a, 3/5/a, 3/18/b, 3/19/b,
3/20/a, 3/21/a, 3/22/a, 3/23/a, 3/25/a, 3/33/b, 3/36/h, 3/37/e, 3/38/e, 3/39/f,
3/41/e, 3/42/e, 3/43/d, 3/44/e, 3/45/d, 3/46/d, 3/47/e, 3/48/e, 3/49/d, 3/50/d,
3/51/d, 3/52/h, 3/53/h, 3/54/h, 3/55/d, 3/56/e, 3/57/e, 3/58/e, 3/59/d, 3/60/e,
3/61/e, 3/62/e, 3/63/d, 3/64/d, 3/71/g, 3/74/f, 3/198, 3/199, 3/200, 4/i, 4/1/a,

2/27

4/2/b, 4/3/b, 4/4/a, 4/5/a, 4/6/a, 4/7/a, 4/9/a, 5/1/i, 7/g, 8/e, 9/e, 10/d și 11/b fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.III. Prezenta hotărâre se va comunica instituțiilor subordonate, direcţiilor, serviciilor şi
compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, care răspund
de ducerea sa la îndeplinire.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
PREȘEDINTE
Nr. 19686/24.07.2020

REFERAT DE APROBARE
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020
În conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș, ca urmare a
unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite, poate aproba
modificarea și completarea bugetului propriu.
Prin HG.nr. 554/2020, privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unităţi administrativteritoriale afectate de calamităţile naturale, s-au alocat Județului Mureș 312.000 lei
pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a
calamităţilor naturale produse în anul 2020. Cu această sumă cresc veniturile din
“Subvenții primite din Fondul de Intervenție“ și cheltuielile la capitolul 84 Drumuri și
poduri.
Se suplimentează veniturile din “Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea
cheltuielilor pentru carantină”, cu 1.017.000 lei în urma încasării sumelor de la Direcția
de Sănătate Publică Mureș, conform art.1 alin(4) din HG nr.201/2020 privind aprobarea
normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor
măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru
suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii.
Direcția Tehnică, prin Nota internă nr.18048/08.07.2020 solicită suplimentarea sumelor
cuprinse pentru finanțarea obiectivului “Reparații la imobil str.Plutelor nr.2, Centru de
perfecționare pentru personalul din Administrația publică” cu suma de 365.000 lei.
Direcția Tehnică, prin Notele interne nr.18565/13.07.2020 respectiv nr.18830/15.07.2020
cere suplimentarea fondurilor alocate la capitolul investiții cu 500.000 lei și pentru
plombări cu 580.000 lei conform programului de drumuri pentru anul 2020. De asemenea
prin Nota internă nr.17939/07.07.2020 se solicită achiziția unor servicii pentru
vizualizarea, gestionarea, identificarea, planificarea și urmărirea lucrărilor necesare
întreținerii și asigurării siguranței rutiere pe drumurile județene în sumă de 161.000 lei.
Prin Nota internă nr.19464/22.07.2020 Direcția Tehnică solicită modificări în cadrul
bugetului aprobat în ceea ce privește dotările prevăzute pentru Serviciul Administrativ
Intervenții în sensul renunțării la poziția Container depozitare antifoc și introducerea
poziției ”Tractor cu cositor” în valoarea de 500.000 lei.
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Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte, prin Notele interne
nr.18082/08.07.2020 respectiv nr.18324/10.07.2020 solicită cuprinderea în Planul de
investiții aferent activelor date în administrare sau în concesiune care se finanțează din
Fondul IID a două poziții noi: 1.Achiziția și montarea unui sistem hidraulic și acționare cu
telecomandă pentru tocătorul aflat în dotarea SSCT Cristești în valoare de 47.600 lei,
2.Servicii de expertizare pentru zona adiacentă tronsonului de drum perimetral asfaltat,
al celulei numărul 1-zona superioară dig sud, de la obiectivul DDN-TMB Sânpaul, în valoare
de 50.000 lei. Prin Nota internă nr.19639/23.07.2020 se solicită cuprinderea în bugetul
proiectului a sumei de 140.000 lei, necesar pentru realizarea studiului de evaluare a
lucrărilor rămase de executat și a lucrărilor deteriorate, respectiv de stabilire a duratei
de timp necesare pentru actualizarea Proiectului tehnic şi finalizarea lucrărilor din cadrul
proiectului „Reabilitarea Palatului Culturii”, cu această sumă se diminuează cheltuielile
neeligibile prevăzute pentru anul 2020.
Prin notele interne nr.18209/09.07.2020, respectiv nr.18637/14.07.2020 Direcția
Amenajare Teritoriu și Urbanism solicită cuprinderea sumelor necesare achiziției a 8 suite
de office, precum și a unui server web nou cu spațiu extins pentru stocarea e-mailurilor în
valoare de 61.000 lei și a unui server pentru găzduirea sistemului de gestiune financiar
contabil eCUB în valoare de 77.000 lei.
Prin adresa 19370/21.07.2020 Serviciul Public Județean Salvamont Salvaspeo Mureș
solicită suplimentarea bugetului alocat cu suma de 50.000 lei pentru achiziția unor
containere modulare și echiparea acestora pentru a extinde punctul de lucru din Lunca
Bradului, astfel încât să corespundă necesităților serviciului (asigurarea permanenței
24/24, prim ajutor, etc.)
Prin adresa nr.17864/06.07.2020 Centrul Militar Județean solicită unele modificări în lista
de investiții în cadrul bugetului aprobat, pentru achiziția unor calculatoare în valoare de
16.000 lei și renunțarea la pozițiile: Sursă neîntreruptibilă date cu montare în Rack și
Switch.
Prin adresa nr.19291/21.07.2020, Spitalul Clinic Județean Mureș a solicitat rectificarea
bugetului instituției în urma suplimentării sumelor destinate programului național de boli
transmisibile cu suma de 1.028.000 lei. De asemenea se majorează veniturile din
contractele cu casele de asigurări cu suma de 5.275.000 lei, respectiv se diminuează
veniturile din donații cu 450.000 lei datorită virării excedentului în contul sume de
mandat pentru sponsorizări, se mai diminuează veniturile din contractele încheiate cu DSP
cu 3.108.000 lei. Influența totală de 2.745.000 lei se repartizează pe cheltuielile de
personal și cheltuielile cu bunuri și servicii.
Prin adresa nr.18217/09.07.2020, Muzeul Județean Mureș solicită unele modificarea listei
de reparații în cadrul bugetului aprobat. Influențele se regăsesc în anexa 8e.
Se alocă 1.500.000 lei pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Mureș în vederea asigurării cheltuielilor materiale pentru luna august.
Se cuprind la capitolul 87.02 Cofinanțare activități economice, sociale și cultural 388.000
lei pentru finanțarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea unor activităţi
culturale şi sociale de interes public judeţean.
Sumele alocate suplimentar la unele capitole sunt asigurate din venituri, respectiv de la
capitolul 74 SMID și 84 Programe de dezvoltare de la capitolul.
Modificările amintite se regăsesc în anexele nr. 1/j, 2/i, 2/1/h, 2/2/h, 3/1/c, 3/4/a,
3/18/b, 3/33/b, 3/36/h, 3/37/e, 3/38/e, 3/39/f, 3/41/e, 3/42/e, 3/43/d, 3/44/e,
3/45/d, 3/46/d, 3/47/e, 3/48/e, 3/49/d, 3/50/d, 3/51/d, 3/52/h, 3/53/h, 3/54/h,
3/55/d, 3/56/e, 3/57/e, 3/58/e, 3/59/d, 3/60/e, 3/61/e, 3/62/e, 3/63/d, 3/64/d,
3/71/g, 3/74/f, 4/i, 5/1/i, 7/g, 8/e, 9/e , 10/d și 11/b.
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Potrivit art.39, alin (3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu
modificările și completările ulterioare, proiectul de hotărâre privind modificarea și
completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.17/2020 privind aprobarea bugetului
general al Județului Mureș pentru anul 2020 a fost depus pentru consultarea publicului în
data de 21 iulie 2020, la avizierul instituției sub numărul 19385/21.07.2020.
Față de cele de mai sus, supunem dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre alăturat.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 19751/24.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020
În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș, ca
urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite, poate
aproba modificarea și completarea bugetului propriu.
Prin HG.nr. 554/2020, privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unităţi administrativteritoriale afectate de calamităţile naturale, s-au alocat Județului Mureș 312.000 lei
pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a
calamităţilor naturale produse în anul 2020. Cu această sumă cresc veniturile din
“Subvenții primite din Fondul de Intervenție“ și cheltuielile la capitolul 84 Drumuri și
poduri.
Se suplimentează veniturile din “Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea
cheltuielilor pentru carantină”, cu 1.017.000 lei în urma încasării sumelor de la Direcția
de Sănătate Publică Mureș, conform art.1, alin(4) din HG nr.201/2020 privind aprobarea
normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor
măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru
suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii.
Direcția Tehnică, prin Nota internă nr.18048/08.07.2020 solicită suplimentarea sumelor
cuprinse pentru finanțarea obiectivului “Reparații la imobil str.Plutelor nr.2 Centru de
perfecționare pentru personalul din Administrația publică” cu suma de 365.000 lei.
Direcția Tehnică, prin Notele interne nr.18565/13.07.2020 respectiv nr.18830/15.07.2020
cere suplimentarea fondurilor alocate la capitolul investiții cu 500.000 lei și pentru
plombări cu 580.000 lei conform programului de drumuri pentru anul 2020. De asemenea
prin Nota internă 17939/07.07.2020 se solicită achiziția unor servicii pentru vizualizarea,
gestionarea, identificarea, planificarea și urmărirea lucrărilor necesare întreținerii și
asigurării siguranței rutiere pe drumurile județene în sumă de 161.000 lei.
Prin Nota internă nr.19464/22.07.2020 Direcția Tehnică solicită modificări în cadrul
bugetului aprobat în ceea ce privește dotările prevăzute pentru Serviciul Administrativ
Intervenții în sensul renunțării la poziția Container depozitare antifoc și introducerea
poziției Tractor cu cositor în valoarea de 500.000 lei
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Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte, prin Notele interne
nr.18082/08.07.2020 respectiv nr.18324/10.07.2020 solicită cuprinderea în Planul de
investiții aferent activelor date în administrare sau în concesiune care se finanțează din
Fondul IID a două poziții noi:1.Achiziția și montarea unui sistem hidraulic și acționare cu
telecomandă pentru tocătorul aflat în dotarea SSCT Cristești în valoare de 47.600 lei,
2.Servicii de expertizare pentru zona adiacentă tronsonului de drum perimetral asfaltat,
al celulei numărul 1-zona superioară dig sud, de la obiectivul DDN-TMB Sânpaul, în valoare
de 50.000 lei. Prin Nota internă nr.19639/23.07.2020 se solicită cuprinderea în bugetul
proiectului a sumei de 140.000 lei, necesar pentru realizarea studiului de evaluare a
lucrărilor rămase de executat și a lucrărilor deteriorate, respectiv de stabilire a duratei
de timp necesare pentru actualizarea Proiectului tehnic şi finalizarea lucrărilor din cadrul
proiectului „Reabilitarea Palatului Culturii”, cu această sumă se diminuează cheltuielile
neeligibile prevăzute pentru anul 2020.
Prin notele interne nr.18209/09.07.2020, respectiv nr.18637/14.07.2020 Direcția
Amenajare Teritoriu și Urbanism solicită cuprinderea sumelor necesare achiziției a 8 suite
de office, precum și a unui server web nou cu spațiu extins pentru stocarea e-mailurilor în
valoare de 61.000 lei și a unui server pentru găzduirea sistemului de gestiune financiar
contabil eCUB în valoare de 77.000 lei.
Prin adresa 19370/21.07.2020 Serviciul Public Județean Salvamont Salvaspeo Mureș
solicită suplimentarea bugetului alocat cu suma de 50.000 lei pentru achiziția unor
containere modulare și echiparea acestora pentru a extinde punctul de lucru din Lunca
Bradului, astfel încât să corespundă necesităților serviciului (asigurarea permanenței
24/24, prim ajutor, etc.)
Prin adresa nr.17864/06.07.2020 Centrul Militar Județean solicită unele modificări în lista
de investiții în cadrul bugetului aprobat, pentru achiziția unor calculatoare în valoare de
16.000 lei și renunțarea la pozițiile: Sursă neîntreruptibilă date cu montare în Rack și
Switch.
Prin adresa nr.19291/21.07.2020, Spitalul Clinic Județean Mureș a solicitat rectificarea
bugetului instituției în urma suplimentării sumelor destinate programului național de boli
transmisibile cu suma de 1.028.000 lei. De asemenea se majorează veniturile din
contractele cu casele de asigurări cu suma de 5.275.000 lei, respectiv se diminuează
veniturile din donații cu 450.000 lei datorită virării excedentului în contul sume de
mandat pentru sponsorizări,se mai diminuează veniturile din contractele încheiate cu DSP
cu 3.108.000 lei. Influența totală de 2.745.000 lei se repartizează pe cheltuielile de
personal și cheltuielile cu bunuri și servicii.
Prin adresa nr.18217/09.07.2020, Muzeul Județean Mureș solicită unele modificarea listei
de reparații în cadrul bugetului aprobat. Influențele se regăsesc în anexa 8e.
Se alocă 1.500.000 lei pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Mureș în vederea asigurării cheltuielilor materiale pentru luna august.
Se cuprind la capitolul 87.02 Cofinanțare activități economice, sociale și cultural 388.000
lei pentru finanțarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea unor activităţi
culturale şi sociale de interes public judeţean.
Modificările amintite se regăsesc în anexele nr. 1/j, 2/i, 2/1/h, 2/2/h, 3/1/c, 3/4/a,
3/18/b, 3/33/b, 3/36/h, 3/37/e, 3/38/e, 3/39/f, 3/41/e, 3/42/e, 3/43/d, 3/44/e,
3/45/d, 3/46/d, 3/47/e, 3/48/e, 3/49/d, 3/50/d, 3/51/d, 3/52/h, 3/53/h, 3/54/h,
3/55/d, 3/56/e, 3/57/e, 3/58/e, 3/59/d, 3/60/e, 3/61/e, 3/62/e, 3/63/d, 3/64/d,
3/71/g, 3/74/f, 4/i, 5/1/i, 7/g, 8/e, 9/e , 10/d și 11/b.
Potrivit art.39 alin (3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu
modificările și completările ulterioare, proiectul de hotărâre privind modificarea și
completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.17/2020 privind aprobarea bugetului
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general al Județului Mureș pentru anul 2020 a fost depus pentru consultarea publicului în
data de 21 iulie 2020, la avizierul instituției sub numărul 19385/21.07.2020.
Din perspectiva celor de mai sus proiectul de hotărâre alăturat poate fi supus dezbaterii și
aprobării plenului Consiliului Județean Mureș.
DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr. 19770/24.07.2020

RAPORT
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu
Referatul de aprobare nr. 19686 din 24.07.2020 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. 14 alin.(4), ale 19 alin.(2), ale art.26,
ale 39 alin.(3), ale 82 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare, precum și ale art.88, 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 O.U.G 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.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare, ”pe parcursul exerciţiului bugetar,
autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi
b), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului
de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali
de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleaşi proceduri ca şi aprobării
iniţiale a acestora, cu excepţia termenelor din calendarul bugetar”.
Din raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică reiese că prin actul
administrativ supus aprobării se propune rectificarea bugetului general al Județului Mureș
pentru anul 2020, având în vedere prevederile H.G. nr. 554/2020 privind alocarea unei
sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe
anul 2020, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale,
prin care s-au alocat Județului Mureș 312.000 lei pentru efectuarea unor lucrări de
refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor naturale produse în
anul 2020.
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De asemenea se impune rectificarea bugetului având în vedere solicitarea formulată de
Serviciului Public Județean Salvamont Salvaspeo, Centrul Militar Județean, de Muzeul
Județean Mureș, de Spitalul Clinic Județean Mureș, de Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Mureș, de Direcția Tehnică, de Direcția de Dezvoltare
Regională și Implementare Proiecte și de Direcția Amenajare Teritoriu și Urbanism,
precum și solicitările formulate în vederea finanțării participării Consiliului Judeţean
Mureş la organizarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean.
În ceea ce privește normele de competență precizăm că potrivit prevederilor art.173
alin.(1) lit.„b” din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul
județean exercită atribuții specifice privind dezvoltarea economico-socială a judeţului, iar
potrivit prevederilor alin.(3), lit.”a” 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.
Totodată, proiectul de hotărâre analizat a fost supus procedurii reglementate prin ar.39
alin.(3) din Legea nr.273/2006, fiind afișat la avizierul unității administrativ-teritoriale,
demers în urma căruia nu au intervenit propuneri de modificare.
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
rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020, 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 Nemeș

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
HOTĂRÂREA NR.112
din 30 iulie 2020
pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului general consolidat al județului
Mureș la 30 iunie 2020
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr.18862/15.07.2020 al Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice nr.19736/24.07.2020, raportul
Serviciului juridic nr.19766/24.07.2020, 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.173 alin.(1) lit. ”b”, coroborate cu cele ale alin.(3) lit. ”a”,
precum și cu cele ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ,
hotărăşte:
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Articol unic. Se aprobă Raportul privind execuția bugetului general consolidat al județului
Mureș la 30 iunie 2020, conform anexelor nr.1, nr.1/1 și nr.1/2 care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
PREȘEDINTE
Nr. 18862/15.07.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului general
consolidat al Județului Mureș la 30 iunie 2020
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.
Execuţia bugetară la 30 iunie 2019, propusă spre aprobare, prezintă poziţia şi performanţa
financiară a Consiliului Judeţean și a instituțiilor subordonate finanțate integral sau
parțial din venituri proprii, precum şi informaţii referitoare la activitatea desfăşurată în
condiţiile de echilibru bugetar şi în interiorul coordonatelor financiare aprobate prin
bugetul propriu.
Față de cele de mai sus, în condițiile prevederilor art.136 din OUG nr.57/2019 privind
Codul administrativ, supunem dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 19736/24.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului general
consolidat al Județului Mureș la 30 iunie 2020

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
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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.
Astfel, bugetul general consolidat al Județului Mureș pe primele două trimestre ale anului
2020 a fost elaborat, aprobat și executat în concordanță cu prevederile Legii nr.273/2006
privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, ale Legii nr.5/2020 privind
aprobarea bugetului de stat pe anul 2020 și a celorlalte acte normative care privesc
domeniul bugetar.
Execuţia bugetară la 30 iunie 2020, propusă spre aprobare, prezintă poziţia şi performanţa
financiară a Consiliului Judeţean și a instituțiilor subordonate finanțate integral sau
parțial din venituri proprii, precum şi informaţii referitoare la activitatea desfăşurată în
condiţiile de echilibru bugetar şi în interiorul coordonatelor financiare aprobate prin
bugetul propriu.
Din perspectiva celor de mai sus proiectul de hotărâre alăturat poate fi supus dezbaterii și
aprobării plenului Consiliului Județean Mureș.
DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr.19766/24.07.2020

RAPORT
pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului general consolidat al Județului
Mureș la 30 iunie 2020
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu
referatul de aprobare nr.18862/15.07.2020 şi în considerarea celor cuprinse în raportul de
specialitate al Serviciului buget nr.19736/24.07.2020,
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 dispoziţiile art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale
art.173 alin.(1), lit.”b” și cele ale alin.(3) lit. „a” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019
privind Codul administrativ.
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,
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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”.
Astfel, conform Raportului de specialitate anexat proiectului de hotărâre, au fost
analizate distinct bugetul județean și bugetul instituțiilor subordonate finanțate integral
sau parțial din venituri proprii, precum și informații cu privire la activitatea desfășurată în
condițiile de echilibru bugetar și în interiorul coordonatelor financiare aprobate prin
bugetul propriu.
Totodată, se precizează faptul că administrarea și utilizarea resurselor s-a făcut cu
respectarea Legii nr.273/2006 și ale Legii nr.5/2020 privind aprobarea bugetului de stat
pe anul 2020 și a celorlalte acte normative care privesc domeniul bugetar, precum și a
procedurilor și principiilor contabile specifice.
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 exercită atribuții privind dezvoltarea economicosocială a județului, sens în care, 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.
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
aprobarea Raportului privind execuția bugetului general consolidat al Județului Mureș la
30 iunie 2020, poate fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş,
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
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

HOTĂRÂREA NR.113
din 30 iulie 2020
privind aprobarea situațiilor financiare ale R.A. “Aeroportul Transilvania
Târgu Mureș” la data de 31.12.2019
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr.19650/23.07.2020 al Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice - Compartiment patrimoniu, servicii
publice și guvernanță corporativă nr.19735/24.07.2020, raportul Serviciului juridic
nr.19769/24.07.2020, precum și avizul comisiilor de specialitate,
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Având în vedere adresa nr.5059/06.07.2020 a R.A.”Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”,
înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.17.824/06.07.2020, prin care se înaintează
situațiile financiare ale Regiei pentru exercițiul încheiat la 31.12.2019, împreună cu
anexele, precum și Hotărârea Consiliului de administrație nr.45/29.06.2020,
Luând în considerare prevederile art.3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și
completările ulterioare, art.20 lit.h) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice
locale, art.10 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare
la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale
sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu
modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Hotărârii Consiliului
Județean Mureș nr.49/9.05.2019 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a
bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, cu
modificările și completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art.18, lit.e) din Regulamentul de organizare și funcționare
al Regiei Autonome “Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Mureș nr.25/2012 privind implementarea guvernanței corporative la
Regia Autonomă “Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, cu modificările și completările
ulterioare,
Ținând cont de termenul de depunere a situațiilor financiare anuale aferente exercițiului
financiar 2019, stabilit la art.XIV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.48/09.04.2020
privind unele măsuri financiar-fiscale, cu modificările ulterioare,
Cu respectarea prevederilor:
-Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/29.12.2014 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile
financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3781/23.12.2019 privind principalele aspecte
legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile
anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor
Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. ”a”, coroborate cu cele ale alin.(2) lit.”d”,
precum și ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale individuale ale R.A. “Aeroportul Transilvania
Târgu Mureș”, la data de 31.12.2019, situații care cuprind: „Bilanțul” (F10), “Contul de
profit și pierdere” (F20), “Date informative” (F30), “Situația activelor imobilizate” (F40),
Situații însoțite de anexele privind “Note explicative”, „Declarația directorului Regiei, în
conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991”, ”Balanța de
verificare - luna decembrie 2019”, “Raportul auditorului independent” și “Raportul
Consiliului de administrație”, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei economice a Consiliului Judeţean Mureş și
R.A.“Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
PREȘEDINTE
Nr. 19650/23.07.2020

REFERAT
privind aprobarea situațiilor financiare ale R.A. “Aeroportul Transilvania Târgu
Mureș” la data de 31.12.2019
R.A. “Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” prezintă Consiliului Județean Mureș, spre
aprobare, în calitate de autoritate tutelară, situațiile financiare anuale la 31 decembrie
2019, situații din care fac parte „Bilanțul”, “Contul de profit și pierdere”, “Date
informative”,“Situația activelor imobilizate”, împreună cu anexele.
Situațiile financiare sunt însoțite de asemenea de Raportul auditorului independent și de
Raportul administratorilor. Toate documentele nominalizate au fost aprobate de Regie
prin Hotărârea Consiliului de administrație nr.45/29.06.2020.
Conform situațiilor financiare, Regia a obținut în anul 2019 următoarele rezultate:
-

Venituri totale: 10.734,2 mii lei (din care: ajutor de stat de exploatare 5.486,1 mii
lei)
- Cheltuieli totale:10.731,1 mii lei
- Rezultat- profit brut: 3,1 mii lei;
- Impozit pe profit:3,1 mii lei
- Rezultat-profit net: 0 mii lei
Veniturile au crescut în anul 2019 urmare a reluării traficului de pasageri în semestrul II al
anului 2018 (după recepția lucrărilor de reparații capitale la suprafețele de mișcare).
Deși veniturile proprii (producția vândută) au crescut de peste 3 ori comparativ cu anul
anterior, (3.676,1 mii lei față de 1.080,8 mii lei), ajutorul de stat de exploatare a crescut
de asemenea de la 4.873,9 mii lei în 2018 la 5.486,1 mii lei în 2019 , procentual cu 12,5%
față de anul anterior. Situația se explică prin creșterea costurilor Regiei, urmare a
creșterii volumului de activitate.
Având în vedere cele de mai sus, precum și dispozițiile art.173 alin.(1) lit.”a” coroborate
cu cele ale alin.(2) lit.d) și ale art.182 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre
dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale
R.A „ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” , la data de 31.12.2019.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 19.735/24.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea situațiilor financiare ale R.A “Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”
la data de 31.12.2019
R.A „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” solicită Consiliului Județean Mureș, aprobarea
situațiilor financiare ale Regiei, la data de 31 decembrie 2019, situații care se compun
din: „Bilanț”(formular F10), ”Contul de profit și pierdere” (Formular F20), ”Date
Informative” (formular F30), ”Situația activelor imobilizate” (formular F40), situații
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însoțite de anexele: „Note explicative”, ”Declarația directorului Regiei, în conformitate
cu prevederile art.30 din Legea Contabilității nr.82/1991”, „Raportul auditorului
independent” și “ Raportul administratorilor”.
În Raportul de audit, firma S.C Auditor Financiar Sarra S.R.L cu sediul în Hunedoara, în
urma auditului situațiilor financiare ale Regiei îşi exprimă în preambulul Raportului opinia
„fără rezerve”. La pct.3 din Raport, auditorii consemnează: ”În opinia noastră, situaţiile
financiare ale Societății la data de 31 decembrie 2019 precum și a performanței financiare
și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în
conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1802/2014 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile
financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare și OMFP
3781/2019, cu excepția celor prezentate la punctele 5 și 6.
Astfel, la pct.5 din Raport, auditorul, pe baza declarațiilor conducerii a concluzionat că
”nu există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții, care ar
putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea entității de a-și continua
activitatea, în conformitate cu ISA 570 (revizuit). În politicile contabile ale entității nu
sunt prevăzute punctual/analitic modul de efectuare a plăților.
În contextul declanșării pandemiei Covid -19 care poate afecta în viitor principiul
continuității activității, auditorul statutar are rezerve asupra respectării principiului
continuității activității Regiei în cazul prelungirii acestei pandemii.”
La punctul 7 al Raportului se sesizează importanța încheierii de către Regie a unor
contracte care să aducă venituri suplimentare entității, de asemenea, se subliniază
importanța încasării la timp a creanțelor, în caz contrar existând riscul executării silite.
Cu privire la Raportul administratorilor, la pct.8 din Raportul auditorului se exprimă
următoarea opinie: „Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru
exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță,
în toate aspectelr semnificative, cu situațiile financiare..............……în cursul auditului
situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019, ni
se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul
administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect. »
În formularul de bilanț (F10) se constată o creștere a activelor imobilizate (rd.25) față de
anul anterior cu 19,55%, urmare a creșterii imobilizărilor necorporale (recepționare Studiu
fezabilitate extindere pista) și a achiziției de utilaje .
Activele circulante (rd.42/41) au crescut și ele cu 17,2%,(de la 2531,3 mii lei la 2968,4 mii
lei) influențate fiind de creșterea creanțelor comerciale, (de la 298,1 mii lei la 539,7 mii
lei), urmare a creșterii volumului de activitate după reluarea traficului de pasageri (în
Sem.II 2018), precum și a altor creanțe (de la 237,5 mii lei la 932,7 mii lei).
Capitalurile proprii (rd.101/100) au scăzut de la 1285,5 mii lei la începutul anului la 585,6
mii lei la sfârșitul anului, respectiv cu 54,4%, urmare a unor corecții operate asupra
profitului reportat. Acestea cuprind prin însumare, patrimoniul propriu al Regiei (411,3
mii lei) și profit reportat, la valoarea de 174,26 mii lei (diminuat de la valoarea de 872,87
mii lei). Regia a corectat parțial situația atipică prin care a raportat înregistrare de profit,
în condițiile primirii de ajutor de stat de exploatare pentru acoperirea deficitului de
finanțare a activității aeronautice.
Conform datelor prezentate în Formularul F20-Contul de profit și pierdere, Regia a
înregistrat în anul 2019, comparativ cu anul precedent 2018, următoarele rezultate:
Anul 2018-lei

Anul 2019-lei

Difrț(+-)an20192018
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Venituri totale din care:

7.419.399

10.734.253

+3.314.854

Venituri din
exploatare,din care:

7.381.887

10.715.308

+3.333.421

- producția vândută

1.080.881

3.676.017

+2.595.136

- venituri din subvenții de
exploatare aferente cifrei
de afaceri nete

4.873.970

5.486.097

+612.127

Cheltuieli totale, din
care:

7.419.239

10.731.152

+3.311.913

Chelt. de exploatare

7.411.493

10.711.865

+3.300.372

Profit brut

160

3.101

Impozit pe profit

160

3.101

Profit net

0

0

0

Din tabel se observă tendința de creștere a veniturilor din exploatare, influențată de
creșterea veniturilor din producția vândută, urmare a reluării traficului de pasageri prin
curse regulate, în a doua parte a anului 2018.
Deși producția vândută a crescut de peste 3 ori față de anul precedent, nu se constată și o
descreștere a subvenției, dimpotrivă, a avut loc o creștere cu 12,% a acesteia, urmare a
creșterii volumului producției și a costurilor de exploatare.
Subvenția alocată Aeroportului reprezintă ajutor de stat de exploatare acordat în baza
schemei de ajutor de stat de exploatare aprobată prin Ordinul Ministerului Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice nr.1259/2019
Având în vedere că ajutorul de stat de exploatare este calculat astfel încât să acopere
deficitul de finanțare al activității de exploatare, Regia nu înregistrează profit.
Ca indicator nefinanciar, remarcăm
numărul pasagerilor îmbarcați-debarcați pe
Aeroportul Târgu Mureș care a atins în anul 2019 un număr de 179.072 pax față de 63.764
pax în anul 2018 (când Aeroportul a funcționat doar în semestrulII).
Formularul F30- Date informative prezintă informații privind Creanțele și datoriile
restante ale Regiei, structura acestora, precum și alte informații referitoare la subvențiile
încasate, disponibilitățile bănești, cheltuieli cu colaboratorii și privind patrimoniul public
dat în administrare.
Regia raportează plăți restante în valoare de 10,6 mii lei (rd.04 din F30), aceștia fiind
furnizori restanți, cu o vechime de peste 1 an. Suma se menține constantă cu cea
raportată în anul anterior.
În ceea ce privește creanțele, conform Notei nr.5 la Bilanț, Regia raportează la 31
dec.2019 creanțe totale în valoare de 3013,6 mii lei față de 2530,9 mii lei creanțe
raportate în anul 2018 (creștere cu 19%) din care, în principal:
- clienți:1180,9 mii lei față de 945,5 mii lei în anul 2018 (creștere cu 19,9%) din care 605,7
mii lei clienți incerți sau în litigiu;
-debitori diverși: 1550, 5 mii lei la 31.12.2019 față de 1.301,15 mii lei la
31.12.2018(creștere cu 16,08%)
Din aceeași notă explicativă la Bilanț-nr.5 “ Situația creanțelor și datoriilor” rezultă
creanțe cu termen de lichiditate de peste 1 an, în valoare de 2269,7 mii lei față de
2161,5 mii lei în anul anterior, respectiv o ușoară creștere (+4,7%).
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Conform Raportului administratorilor, în derulare sunt 29 de litigii, prezentate în anexa
nr.48 la situațiile financiare. Valoarea totală a litigiilor (în care s-au inclus și litigiile
Consiliului Județean Mureș cu administratorii) se ridică la suma de 4.547,9 mii lei .
Aducem precizarea că, în mod eronat s-a trecut pe rd.150/137 suma de 411.398 mii lei ca
fiind „valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare” (ale
județului în cazul nostru). Suma în cauză reprezintă patrimoniul propriu al regiei, valoare
nemodificată de la momentul preluării regiei de la Ministerul Teransporturilor.
Patrimoniul public al județului, transmis în administrare are o valoare mult mai mare
(peste 100 mil.lei la sfârșitul anului 2019).
Formularul F40 –Situația activelor imobilizate prezintă mișcările care au avut loc în
cadrul imbilizărilor necorporale și corporale și soldul de la sfârșitul anului 2019.
Astfel, în cursul anului 2019 au avut loc creșteri în valoare de 3.925,3 mii lei, (+14,9%), ca
urmare a activității de investiții, aceasta regăsindu-se în special la “Instalații tehnice și
mașini”, (+3134,4 mii lei).
În cursul anului nu s-au înregistrat reduceri din dezmembrări sau casări de bunuri.
Tot în cadrul Formularului F40 se prezintă calculul amortizării activelor imobilizatenecorporale și corporale. Astfel, amortizarea calculată pe întregul an 2019 este de
1.546,2 mii lei, în timp ce soldul final la sfârșitul anului 2019 este de 15.713,49 mii lei.
Amortizarea corectează valoarea brută a activelor imobilizate, în Bilanț (Formularul Cod
F10), valoarea acestora fiind trecută la valoarea rămasă (30.261,7 mii lei val.brută15.713,49 mii lei amortizare = 14.548,2 mii lei)
În cadrul situațiile financiare sunt incluse și 9 Note explicative întocmite conform
prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 și vizează aspecte
legate de activele imobilizate, provizioanele pentru riscuri și cheltuieli, analiza
rezultatului din exploatare, situația creanțelor și datoriilor, alte informații considerare
utile.
În Nota nr.9 “ Calculul și analiza principalilor indicatori economico-financiari” sunt
prezentați diverși indicatori, determinați pentru anul 2019, comparativ cu anul 2018.
Indicatorii de lichiditate, atât cea curentă cât și cea imediată(testul acid), au înregistrat
valori sensibil mai mici față de anul precedent 2018.
Totuși, indicii prezintă valori supraunitare, ceea ce demonstrează că Regia, din activele
circulante curente (creanțe+disponibilități bănești) își poate achita datoriile curente.
În ceea ce privește indicatorul “ durata de încasare a clienților » se remarcă o ușoară
creștere a duratei de încasare a clienților curenți (de la 20,8 zile în 2018 la 22,9 zile în
2019) , precum și o scădere a duratei de încasare a clienților activității totale, inclusiv
perioada anterioară (de la 57,9 zile în anul 2018 la 47 zile în anul 2019), ultimul rezultat
fiind determinat de creșterea cifrei de afaceri, în special a veniturilor proprii.
La situațiile financiare anuale este atașată și “Balanța de verificare la 31 decembrie
2019”, pe lângă Raportul administratorilor și Raportul auditorului independent
Având în vedere argumentele de specialitate prezentate mai sus și ținând cont de faptul
că, Situațiile financiare și Raportul administratorilor au fost aprobate în Consiliul de
administrație prin Hotărârea nr.45/29.06.2020, apreciem că se poate supune dezbaterii
şi aprobării proiectul de hotărâre alăturat.
DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINSTRAȚIE PUBLICĂ
Nr. 19769/24.07.2020

RAPORT
pentru abrogarea situațiilor financiare ale R.A „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, la
data de 31.12.2019
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu
Referatul de aprobare nr. 19650 din 23.07.2020 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 Legii contabilității nr.82/1991,
republicate, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor
Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările și
completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3781/2019 privind
principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a
raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, ale O.U.G.
nr.48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, art.3 din OUG nr.109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările
ulterioare, art.20 lit.”h” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, art.10 și
11 din OG nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori
economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori
majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și
completările ulterioare, precum și prevederile Hotărârii Consiliului Județean Mureș
nr.49/9.05. 2019 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de
venituri și cheltuieli al R.A „ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, ale art. 18 lit.„e” din
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania
Târgu Mureș”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.25/2012 privind
implementarea guvernanței corporative la R.A. „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș,
precum și ale 173 alin.(1), lit.”a” coroborate cu cele ale alin.(2), lit.”d” din Ordonanța de
urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Potrivit prevederilor art.5 alin.(1) din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, ”persoanele prevăzute la art.1 alin.(1) - (4), (
inclusiv regiile autonome) au obligaţia să conducă contabilitatea în partidă dublă şi să
întocmească situaţii financiare anuale, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
Subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului
Economic European au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie,
potrivit prezentei legi, fără a întocmi situaţii financiare anuale pentru propria activitate.”
Termenul de depunere a situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor Publice, potrivit prevederilor art.XIV din O.U.G.nr.48/2020 privind
unele măsuri financiar-fiscale pentru societăţile comerciale/companiile naţionale, regiile
autonome, institutele naţionale de cercetare dezvoltare este 31 iulie 2020 inclusiv.
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Din raportul de specialitate anexat proiectului de hotărâre reiese faptul că, R.A.
„Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, a întocmit situaţiile financiare la 31.12.2019 utilizând indicatorii din sistemul finanțelor publice, cu respectarea prevederilor Legii
contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale
Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale
consolidate, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului
Finanțelor Publice nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi
depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor
economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice și pentru
reglementarea unor aspecte contabile.
Situațiile financiare au fost aprobate de către Consiliul de Administraţie al R.A.
„Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș prin Hotărârea nr.45/29.06.2020 şi auditate de un
auditor financiar independent, audit finalizat prin întocmirea unui Raport de audit.
În considerarea prevederilor art.18 lit.„e” din Regulamentul de Organizare și Funcționare
al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Mureș nr.25/2012, situațiile financiare au fost prezentate Consiliului
Judeţean Mureș pentru aprobare, prin adresa înregistrată cu nr.17824/06.07.2020.
În ceea ce privește normele de competență precizăm că potrivit prevederilor art.173
alin.(1) lit.„a” și ale alin.(2) lit.”d” din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul
administrativ, consiliul județean 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 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 pentru abrogarea
situațiilor financiare ale R.A „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, la data de
31.12.2019, 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 Nemeș
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

HOTĂRÂREA NR.125
din 30 iulie 2020
pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea prevederilor legale referitoare la
emiterea autorizației de construire în regim de urgență și a acordului unic
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr.17.456/2.07.2020 al Vicepreședintelui Consiliului
Județean Mureș, domnul Alexandru Cîmpeanu, raportul de specialitate al Serviciului
avizare, autorizare și control, raportul Serviciului buget și raportul Serviciului juridic,
precum şi avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile:
- art.7, alin.(1^6) și cele ale art.45, alin.(1^1) și (1^14) din Legea nr.50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
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- art. 484 din Legea privind Codul fiscal nr. 227/2015, cu modificările şi completările
ulterioare,
- art. 20 alin. (1) lit. „b”, art. 27, art. 30 alin. (1) şi (2) și art. 68 din Legea privind
finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
Cu respectarea procedurii reglementate de Legea nr.52/2003, privind transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
În temeiul dispozițiilor art. 87 și art.173 alin. (1) lit.„b” și lit. „f”, coroborate cu cele ale
alin. (3) lit. „c”, precum și cu cele ale art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Se aprobă Regulamentul privind emiterea în regim de urgență a autorizațiilor de
construire, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă înființarea Comisiei pentru acord unic (C.A.U.), în structura Direcției
amenajare teritoriu și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Mureș.
Art.3. (1) Componența C.A.U. este următoarea:
a) specialişti provenind din structura Direcției amenajare teritoriu și urbanism, care
asigură şi secretariatul comisiei;
b) reprezentanţii delegaţi ai tuturor societăţilor care administrează şi/sau furnizează
utilităţile urbane-avizatori;
c) reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor descentralizate ale administraţiei publice
centrale în domeniile prevenirii şi stingerii incendiilor, apărării civile şi protecţiei
sănătăţii populaţiei, prevăzute de lege;
d) reprezentanţii altor instituţii emitente de avize şi acorduri relevante, după caz.
(2) Componența nominală a C.A.U. se stabilește prin dispoziție a Președintelul Consiliului
Județean Mureș cu respectarea prevederilor legale și funcționează în baza Regulamentului
de organizare și funcționare al C.A.U., aprobat prin dispoziție a Președintelului Consiliului
Județean Mureș, la propunerea Arhitectului șef.
Art.4. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.160 din 20 decembrie 2019 privind
aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2020 bugetului propriu al judeţului
Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş şi instituţiilor subordonate
Consiliului Judeţean Mureş se completează, după cum urmează:
La Anexa 3 „Taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de
construire/desfiinţare şi altor avize asemănătoare, precum şi tarifelor pentru prestările
de servicii efectuate pentru persoanele fizice şi juridice pe anul 2020”, după punctul 2.8
se introduc 3 noi puncte, 2.9, 2.10 și 2.11, respectiv nota, având următorul cuprins:
„2.8. Taxa suplimentară de eliberare în regim de urgență a unei autorizaţii de construire
pentru o clădire rezidențială sau clădire - anexă va fi egală cu 1,5% din valoarea
autorizată a lucrărilor de construire;
2.9. Taxa suplimentară de eliberare în regim de urgență pentru eliberarea pentru alte
construcții decât cele menționate anterior va fi egală cu 3% din valoarea autorizată a
lucrărilor de construire.
2.10. Taxa de emitere a acordului unic va fie egală cu 15% din valoarea însumată a taxelor
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încasate de către emitenții de avize/acorduri prevăzuți de lege.
NOTĂ:
* Pentru autorizațiile de construire care se emit în conformitate cu prevederile art. 7,
alin. (16) din Legea nr. 50/1991, pentru “lucrări de intervenții în primă urgență”,
obligatorii în caz de pericol, avarii, accidente tehnice, calamităţi ori alte evenimente cu
caracter excepţional, autoritatea publică județeană nu va percepe nicio taxă
suplimentară.”
Art.5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Mureş şi se comunică
Direcţiei amenajare teritoriu şi urbanism și Direcţiei economice din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
CABINET VICEPREȘEDINTE
Nr. 17.456/2.07.2020

REFERAT DE APROBARE
pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea prevederilor legale referitoare la
emiterea autorizației de construire în regim de urgență și a acordului unic
Prin Legea nr.193/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii și prin Legea nr.7/2020 pentru modificarea
şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, au
fost aduse o serie de modificări și completări în ceea ce privește autorizarea executării
lucrărilor de construcții.
Astfel, potrivit prevederilor art.7, alin.(1^6) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare
republicată, se stabilește faptul că la solicitarea justificată a beneficiarilor, autorizaţiile
de construire se emit în regim de urgenţă în termen de până la 7 zile lucrătoare, cu
perceperea unei taxe pentru emiterea de urgenţă.
Organizarea emiterii în regim de urgenţă, precum şi cuantumul taxei de urgenţă se
stabilesc în baza unui regulament propriu aprobat prin hotărâre a consiliului judeţean.
Totodată, conform prevederilor art.45, alin.(1^1), (1^6) și (1^14) din Lege, autorităţile
administraţiei publice de la nivel judeţean au obligaţia de a organiza în cadrul structurilor
de specialitate Comisia pentru acord unic (C.A.U.) în vederea obţinerii, contra cost, în
condiţiile legii, la cererea solicitantului, a avizelor şi acordurilor necesare autorizării
executării lucrărilor de construcţii prin emiterea acordului unic, pe baza documentaţiei
pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desfiinţare, însoţită de
documentaţiile tehnice de avizare specifice, depuse în format electronic, iar pentru
emiterea acestora autoritățile vor stabili taxe în condiţiile legii.
Relaţiile funcţionale, atribuţiile, precum şi asigurarea ritmicităţii funcţionării C.A.U. se
stabilesc prin regulamente de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin dispoziţie a
preşedintelui consiliului judeţean, la propunerea arhitectului-şef.
Termenul de 7 zile prevăzut de lege, impune emiterea autorizației de construire în regim
de urgență într-un interval de timp de patru ori mai scurt decât termenul general de 30 de
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zile, ceea ce presupune un ritm de verificare al documentațiilor tehnice mult mai
accelerat, cu angrenarea de resurse umane și logistice suplimentare și ca atare propunem
ca taxa prevăzută de lege să fie stabilită după cum urmează:
-Taxa suplimentară de eliberare în regim de urgență a unei autorizaţii de construire
pentru o clădire rezidenţială sau clădire-anexă va fi egală cu 1,5% din valoarea autorizată
a lucrărilor de construire;
-Taxa suplimentară de eliberare în regim de urgență pentru alte construcţii decât cele
menţionate anterior va fi egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de construire.
Această taxă pentru emiterea în regim de urgență este suplimentară taxei pentru
eliberarea în regim normal a autorizației de construire stabilită conform prevederilor
legale.
Menționăm faptul că, autorizațiile de construire care se emit în conformitate cu
prevederile art.7, alin.(16) din Lege, pentru “lucrări de intervenții în primă urgență”,
obligatorii în caz de pericol, avarii, accidente tehnice, calamităţi ori alte evenimente cu
caracter excepţional, fac excepție de la propunerea anterior menționată iar autoritatea
publică județeană va emite autorizația de construire în regim de urgență fără perceperea
unei taxe suplimentare.
Referitor la taxa de emitere a acordului unic propunem ca aceasta să fie egală cu 15% din
valoarea însumată a taxelor încasate de către emitenții de avize/acorduri prevăzuți de
lege, procent stabilit și prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.11/2004 privind
stabilirea taxei pentru emiterea Acordului Unic, necesar emiterii autorizației de
construire/desființare.
Având în vedere cele mai sus expuse, propunem spre dezbatere și aprobare proiectul de
hotărâre anexat.
VICEPREŞEDINTE
Alexandru Cîmpeanu

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
SERVICIUL AVIZARE, AUTORIZARE, CONTROL
Nr. 17.615/2.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea prevederilor legale referitoare la emiterea
autorizației de construire în regim de urgență și a acordului unic
Prin Legea nr.193/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii și prin Legea nr.7/2020 pentru modificarea
şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, au
fost aduse o serie de modificări și completări în ceea ce privește autorizarea executării
lucrărilor de construcții.
Astfel, potrivit prevederilor art.7, alin.(1^6) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare
republicată, se stabilește faptul că la solicitarea justificată a beneficiarilor, autorizaţiile
de construire se emit în regim de urgenţă în termen de până la 7 zile lucrătoare, cu
perceperea unei taxe pentru emiterea de urgenţă.
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Organizarea emiterii în regim de urgenţă, precum şi cuantumul taxei de urgenţă se
stabilesc în baza unui regulament propriu aprobat prin hotărâre a consiliului judeţean.
Totodată, conform prevederilor art.45, alin.(1^1), (1^6) și (1^14) din Lege, autorităţile
administraţiei publice de la nivel judeţean au obligaţia de a organiza în cadrul structurilor
de specialitate Comisia pentru acord unic (C.A.U.) în vederea obţinerii, contra cost, în
condiţiile legii, la cererea solicitantului, a avizelor şi acordurilor necesare autorizării
executării lucrărilor de construcţii prin emiterea acordului unic, pe baza documentaţiei
pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desfiinţare, însoţită de
documentaţiile tehnice de avizare specifice, depuse în format electronic iar pentru
emiterea acestora autoritățile vor stabili taxe în condiţiile legii.
Relaţiile funcţionale, atribuţiile, precum şi asigurarea ritmicităţii funcţionării C.A.U. se
stabilesc prin regulamente de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin dispoziţie a
preşedintelui consiliului judeţean, la propunerea arhitectului-şef.
În ceea ce privește emiterea autorizațiilor de construire în regim de urgență precizăm
faptul că eliberarea acestora presupune un ritm de verificare al documentațiilor tehnice
mult mai accelerat, existând riscul depășirii termenului legal pentru soluționarea cererilor
de emitere a autorizațiilor de construire ce urmează regimul normal, de cel mult 30 de
zile de la data depunerii cererii și ca atare propunem ca taxa să fie stabilită după cum
urmează:
- Taxa suplimentară de eliberare în regim de urgență a unei autorizaţii de construire
pentru o clădire rezidenţială sau clădire-anexă va fi egală cu 1,5% din valoarea autorizată
a lucrărilor de construire;
- Taxa suplimentară de eliberare în regim de urgență pentru alte construcţii decât cele
menţionate anterior va fi egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de construire.
Această taxă pentru emiterea în regim de urgență este suplimentară taxei pentru
eliberarea în regim normal a autorizației de construire stabilită conform prevederilor
legale.
Menționăm faptul că, autorizațiile de construire care se emit în conformitate cu
prevederile art.7, alin.(16) din Lege, pentru “lucrări de intervenții în primă urgență”,
obligatorii în caz de pericol, avarii, accidente tehnice, calamităţi ori alte evenimente cu
caracter excepţional, fac excepție de la propunerea anterior menționată iar autoritatea
publică județeană va emite autorizația de construire în regim de urgență fără perceperea
unei taxe suplimentare.
Referitor la taxa de emitere a acordului unic propunem ca aceasta să fie egală cu 15% din
valoarea însumată a taxelor încasate de către emitenții de avize/acorduri prevăzuți de
lege, procent stabilit și prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.11/2004 privind
stabilirea taxei pentru emiterea Acordului Unic, necesar emiterii autorizatiei de
construire/desfiintare.
Având în vedere cele mai sus expuse, proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri
privind aplicarea prevederilor legale referitoare la emiterea autorizației de construire în
regim de urgență și a acordului unic poate fi supus plenului Consiliului Județean Mureș.
Arhitect șef
arh. Adina Gabriela Popescu
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 17.598/02.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea prevederilor
legale referitoare la emiterea autorizației de construire în regim de urgență și a
acordului unic
Potrivit dispoziţiilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 30, alin. (2) din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru prestarea unor servicii persoanelor fizice sau juridice, consiliile judeţene pot
adopta taxe speciale.
Conform prevederilor art. 30, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțelor publice
locale, cu modificările și completările ulterioare, cuantumul taxelor speciale se
stabilesc anual prin hotărâri ale consiliilor județene și potrivit alin. (6) ale aceleași legi,
taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele fizice
sau juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-a instituit taxele
respective.
Prevederile art.7, alin. (18) şi (19) şi art. 45 alin. (1^1) din Legea nr. 50/1991, privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, reglementează perceperea de taxe la eliberarea certificatelor
de urbanism, a autorizaţiilor de construire, precum şi a avizului structurii de
specialitate.
Prin Legea nr.193/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii și prin Legea nr.7/2020 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru
modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, au fost aduse o serie de modificări și completări în ceea ce privește
autorizarea executării lucrărilor de construcții.
Astfel, potrivit prevederilor art. 7, alin.(1^6) din Legea nr. 50/1991privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, se stabilește faptul că la solicitarea justificată a beneficiarilor, autorizaţiile
de construire se emit în regim de urgenţă în termen de până la 7 zile lucrătoare, cu
perceperea unei taxe pentru emiterea de urgenţă.
Organizarea emiterii în regim de urgenţă, precum şi cuantumul taxei de urgenţă se
stabilesc în baza unui regulament propriu aprobat prin hotărâre a consiliului judeţean.
Emiterea autorizațiilor de construire în regim de urgență presupune un ritm de
verificare al documentațiilor tehnice mult mai accelerat.
Astfel, prin Notele interne nr. 11.872/08.05.2020 și nr. 12.248/13.05.2020, Serviciului
Avizare, Autorizare, Control din cadrul Direcției de amenajare Teritoriu și Urbanism,
propune stabilirea unor taxe pentru emiterea autorizației de construire în regim de
urgență, după cum urmează:
-Taxa suplimentară de eliberare în regim de urgență a unei autorizații de construire
pentru o clădire rezidențială sau clădire – anexă să fie 1,5% din valoarea autorizată a
lucrărilor de construire;
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-Taxa suplimentară de eliberare în regim de urgență pentru alte construcții decât cele
menționate anterior să fie egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de
construire.
Taxă pentru emiterea în regim de urgență este suplimentară taxei pentru eliberarea în
regim normal a autorizației de construire stabilită conform prevederilor legale.
Menționăm faptul că, autorizațiile de construire care se emit în conformitate cu
prevederile art. 7, alin. (16) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru
“lucrări de intervenții în primă urgență”, obligatorii în caz de pericol, avarii, accidente
tehnice, calamităţi ori alte evenimente cu caracter excepţional, fac excepție de la
propunerea anterior menționată iar autoritatea publică județeană va emite autorizația
de construire în regim de urgență fără perceperea unei taxe suplimentare.
Totodată, conform prevederilor art.45, alin.(1^1), (1^6)și (1^14) din Legea nr. 50/1991,
autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean au obligaţia de a organiza în
cadrul structurilor de specialitate Comisia pentru acord unic în vederea obţinerii, contra
cost, în condiţiile legii, la cererea solicitantului, a avizelor şi acordurilor necesare
autorizării lucrărilor de construire/desfiinţare, însoţită de documentaţiile tehnice de
avizare specifice, depuse în format electronic iar pentru emiterea acestora autoritățile
vor stabili taxe în condiţiile legii.
În acest sens, Serviciului Avizare, Autorizare, Control din cadrul Direcției de amenajare
Teritoriu și Urbanism propune ca taxa de emitere a acordului unic să fie egală cu 15%
din valoarea însumată a taxelor încasate de către emitenții de avize/acorduri prevăzuți
de lege, procent stabilit și prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 11/2004.
Din perspectiva celor de mai sus, proiectul de hotărâre alăturat poate fi supus
dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș.
DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
SERVICIUL JURIDIC
Nr. 17.626/2.07.2020

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea prevederilor
legale referitoare la emiterea autorizației de construire în regim de urgență și a acordului
unic
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu
referatul de aprobare nr.17.456 din 2 iulie 2020 și în considerarea celor reținute în
rapoartele de specialitate ale Direcției Amenajare Teritoriu și Urbanism și 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:
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Din analiza înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre, rezultă că în adoptarea
actului administrativ sunt incidente prevederile art.7 alin.(16), ale art.45 alin.(11) și
alin.(114) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.484 din Legea nr.227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art.20 alin.(1) lit.„b”,
ale art.27, ale art.30 alin.(1) și (2) și ale art.68 din Legea nr.273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale Legii
nr.52/2003 privind transparența decizională în administrație publică, republicată.
Obiectul de reglementare al actului administrativ îl constituie aprobarea Regulamentului
privind emiterea autorizațiilor de construire în regim de urgență, înființarea Comisiei
pentru acord unic în structura Direcției Amenajare teritoriu și Urbanism, precum și
completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.160/20.12.2019 privind aprobarea
unor tarife și taxe locale datorate în anul 2020 bugetului propriu al județului Mureș și
instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș cu taxele pentru emiterea autorizației
de construire în regim de urgență și cele de emitere a acordului unic.
Potrivit prevederilor art.7 alin.(16) din Legea nr.50/1991, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, prin excepție de la prevederile alin.(1) al aceluiași articol „(…) la
solicitarea justificată a beneficiarilor, autorizaţiile de construire se emit în regim de
urgenţă în termen de până la 7 zile lucrătoare, cu perceperea unei taxe pentru emiterea
de urgenţă. Organizarea emiterii în regim de urgenţă, precum şi cuantumul taxei de
urgenţă se stabilesc în baza unui regulament propriu aprobat prin hotărâre a consiliului
local/judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.”
Analizând conţinutul Regulamentului pentru emiterea în regim de urgență a autorizațiilor
de construire supus aprobării, apreciem că acesta respectă și reflectă dispozițiile legale
ce vizează emiterea autorizațiilor de construire și se circumscrie competențelor
președintelui consiliului județean ca emitent al acestora.
Potrivit prevederilor art.45 alin.(11) din Legea nr.50/1991, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, „Autorităţile administraţiei publice de la nivel județean(…) au
obligaţia de a organiza în cadrul structurilor de specialitate Comisia pentru acord unic,
denumită în continuare C.A.U., în vederea obţinerii, contra cost, în condiţiile legii, la
cererea solicitantului, a avizelor şi acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de
construcţii prin emiterea acordului unic, pe baza documentaţiei pentru autorizarea
executării lucrărilor de construire/desfiinţare, însoţită de documentaţiile tehnice de
avizare specifice, depuse în format electronic”.
Prin Regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin dispoziția președintelui
consiliului județean la propunerea arhitectului-șef al județului, se stabilesc relațiile
funcționale, atribuțiile, precum și asigurarea ritmicității funcționării Comisiei pentru
acord unic, conform prevederilor art.45 alin.(16) din Legea nr.50/1991, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
Conform dispozițiilor art.45 alin(17) din aceeași lege, specialiștii provenind din structura
Direcției Amenajare Teritoriu și Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Mureș vor asigura secretariatul comisiei.
În vederea emiterii acordului unic prin intermediul C.A.U., pentru emiterea autorizaţiilor
de construire, consiliile judeţene vor stabili taxe în condiţiile legii, potrivit prevederilor
art.45 alin.(114) din Legea nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
Potrivit prevederilor art. 87 din Codul administrativ, unitățile administrativ-teritoriale au
dreptul la resurse financiare proprii,corelate cu competența și atribuțiile prevăzute de
lege, pe care autoritățile publice locale le stabilesc, le administrează și le utilizează
pentru exercitarea competenței și a atribuțiilor ce le revin, în condițiile legii. Conform
acestui text legal, în scopul asigurării autonomiei locale, autoritățile deliberative ale
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administrației publice locale au dreptul să instituie și să perceapă taxe locale, în
condițiile legii.
De asemenea, în baza prevederilor art. 20 alin.(1) lit. „b”și art. 30,alin.(1) din Legea nr.
273/2006, precum și ale art. 484 din Codul fiscal consiliile județene pot institui taxe
pentru funcționarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice și
juridice.
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că
potrivit prevederilor art. 173 alin. (1) lit. „b” și lit. „f”, coroborate cu cele ale alin. (3)
lit. „c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, consiliul județean, exercită atribuții privind
dezvoltarea economico-socială a judeţului și alte atribuții prevăzute de lege, respectiv
stabilește și aprobă taxe, în condițiile legii.
Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor
art. 80-82, raportate la cele ale art. 6 alin. (3) coroborate cu cele ale art. 30 din Legea
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
cu modificările si completările ulterioare.
Având în vedere caracterul normativ al proiectului de act administrativ, pentru asigurarea
transparenței decizionale reglementate de Legea nr. 52/2003, se impune publicarea
acestuia pe pagina de internet a Consiliului Județean Mureș și afișarea la sediul instituției
din Târgu Mureș, Piața Victoriei nr. 1.
În acest sens, dispozițiile art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, impun ca la publicarea anunțului, autoritatea administrației publice să
stabilească o perioadă de cel puțin 10 zile calendaristice în cazul proiectelor de acte
normative pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii.
Din perspectiva celor de mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor
măsuri privind aplicarea prevederilor legale referitoare la emiterea autorizației de
construire în regim de urgență și a acordului unic, îndeplinește condițiile legale pentru a fi
supus procedurii stabilite prin art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
Director executiv
Genica Nemeș
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