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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

HOTĂRÂREA NR.129
din 27 august 2020
privind rectificarea bugetului general al județului Mureș pentru anul 2020
și stabilirea unor măsuri bugetare
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr.22416/21.08.2020 al Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Serviciului buget nr.22435/21.08.2020, raportul
Serviciului juridic nr.22494/21.08.2020, precum şi avizul comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2020 cu privire
la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și
stabilirea unor măsuri bugetare,
Având în vedere prevederile art.14 alin (4), art. 19 alin (2), art. 26 și ale 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
863.551.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 965.063.000 lei, conform anexei nr.1/k.”
2. Anexele nr.1/j, 2/i, 2/1/h, 2/2/h, 3/1/c, 3/10/a, 3/11/a, 3/12, 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, 3/79/a, 3/80, 4/i,
4/2/b, 5/1/i, 5/2/d, 7/g, 9/e și 11/b se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr.1/k, 2/j,
2/1/i, 2/2/i, 3/1/d, 3/10/b, 3/11/b, 3/12/a, 3/36/i, 3/37/f, 3/38/f, 3/39/g, 3/41/f,
3/42/f, 3/43/e, 3/44/f, 3/45/e, 3/46/e, 3/47/f, 3/48/f, 3/49/e, 3/50/e, 3/51/e,
3/52/i, 3/53/i, 3/54/i, 3/55/e, 3/56/f, 3/57/f, 3/58/f, 3/59/e, 3/60/f, 3/61/f, 3/62/f,
3/63/e, 3/64/e, 3/71/h, 3/74/g, 3/79/b, 3/80/a, 4/j, 4/2/c, 5/1/j, 5/2/e, 7/h, 9/f și
11/c, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II. Pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, Spitalul
Clinic Județean Mureș și Spitalul Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” Târnăveni, suma
sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor, care fac
obiectul limitei prevăzute la art.25 alin.(2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, nu poate
depăși următoarea limită lunară:
1.Direcția Generală de Asistență Socială: 1.755.000 lei;
2.Spitalul Clinic Județean Mureș: 3.396.000 lei;
3.Spitalul Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” Târnăveni: 1.098.000 lei.
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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. 22416/21.08.2020

REFERAT DE APROBARE
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020 și stabilirea
unor măsuri bugetare
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 OUG nr.135/2020, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020,
modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare, s-au alocat Județului
Mureș 4.365.000 lei sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, din care:


797.000 lei pentru finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului;


1.900.000 lei pentru finanțarea centrelor publice pentru persoane adulte cu
handicap;

1.668.000 lei pentru drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale care
frecventează învățământul special.
Suma de 2.697.000 lei se alocă pentru cheltuieli de personal la Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, iar suma de 1.668.000 se repartizează
Centrelor școlare pentru educație incluzivă.
Prin adresa nr.21203/2020 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 1 solicită 53.000 de
lei pentru achiziționarea unui container, având în vedere necesitatea creării unor
formațiuni de studiu suplimentare în contextul obligativității de păstrare a distanței fizice
dintre elevi. Această sumă se asigură din redistribuiri de la secțiunea de dezvoltare.
Prin adresa nr.22029/2020, Spitalul Clinic Județean Mureș a solicitat rectificarea bugetului
instituției în urma suplimentării veniturilor aferente contractului de furnizare de servicii
spitalicești cu suma de 2.055.000 lei, respectiv a veniturilor din subvenții din bugetul
Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea drepturilor
creșterilor salariale cu 1.820.000 lei. Influența totală de 3.875.000 lei se repartizează pe
cheltuielile de personal și cheltuielile cu bunuri și servicii.
Prin adresa nr. 13383/2020, Spitalul Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Târnăveni cere
suplimentarea bugetului instituției cu suma de 6.516.000 lei, în urma suplimentării
veniturilor din subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
pentru acoperirea drepturilor creșterilor salariale cu 2.000.000 lei, respectiv a veniturilor
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din contractele cu casele de asigurări de sănătate cu suma de 4.526.000 lei. Influența
totală de 6.516.000 lei se repartizează pe cheltuielile de personal.
Direcția Tehnică, prin Nota internă nr.21971/2020 solicită suplimentarea fondurilor alocate
la capitolul investiții în Programul de drumuri cu 570.000 lei, precum și unele redistribuiri
în limita bugetului aprobat la Cap. B „Lucrări şi servicii privind întreţinerea curentă a
drumurilor publice”, respectiv Cap. D „Lucrări privind reparaţii curente la drumurile
publice”. Cu suma de 570.000 lei se diminuează poziția „Centru de intervenţie în Tîrgu
Mureş, str. Köteles Sámuel nr.33” din Lista de investiții.
Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte, prin Nota internă
nr.21383/2020 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. Studiu
de specialitate privind identificarea soluțiilor de reducere a disconfortului olfactiv la
depozitul zonal Sânpaul, în valoare de 161.000 lei, 2. SF privind mărirea capacității de
epurare a stației de tratare levigat de la depozitul zonal Sânpaul, în valoare de 161.000 lei.
Prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania”
Tîrgu Mureș nr.56/21.08.2020 a fost aprobată rectificarea Bugetului de Venituri și
Cheltuieli al regiei pe anul 2020. Conform acestuia se majorează compensația acordată de
Consiliul Județean Mureș cu 500.000 lei, având în vedere că în contextul actualei crize
regia se confruntă cu reducerea drastică a traficului ceea ce implică automat reducerea
veniturilor indiferent de natura acestora, iar pe de altă parte sunt necesare menținerea și
asigurarea condițiilor de autorizare și certificare a aeroportului în conformitate cu
prevederile Regulamentului 139/2014, precum și a celorlalte prevederi legale pentru buna
funcționare a regiei. Lista de investiții se reduce cu suma de 340.000 lei.
Modificările amintite se regăsesc în anexele nr. 1/k, 2/j, 2/1/i, 2/2/i, 3/1/d, 3/10/b,
3/11/b, 3/12/a, 3/36/i, 3/37/f, 3/38/f, 3/39/g, 3/41/f, 3/42/f, 3/43/e, 3/44/f, 3/45/e,
3/46/e, 3/47/f, 3/48/f, 3/49/e, 3/50/e, 3/51/e, 3/52/i, 3/53/i, 3/54/i, 3/55/e, 3/56/f,
3/57/f, 3/58/f, 3/59/e, 3/60/f, 3/61/f, 3/62/f, 3/63/e, 3/64/e, 3/71/h, 3/74/g, 3/79/b,
3/80/a, 4/j, 4/2/c, 5/1/j, 5/2/e, 7/h, 9/f, și 11/c.
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 20 august 2020, la avizierul instituției sub numărul 22256.
Față de cele de mai sus, supunem dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 22435/21.08.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020 și stabilirea
unor măsuri bugetare
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
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unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite, poate aproba
modificarea și completarea bugetului propriu.
Prin OUG.nr.135/2020, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020,
modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare, s-au alocat Județului
Mureș 4.365.000 lei sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, din care:

797.000 lei pentru finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a
copilului;

1.900.000 lei pentru finanțarea centrelor publice pentru persoane adulte cu
handicap;

1.668.000 lei pentru drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale care
frecventează învățământul special.
Suma de 2.697.000 lei se alocă pentru cheltuieli de personal la Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, iar suma de 1.668.000 se repartizează
Centrelor școlare pentru educație incluzivă astfel:


484.000 lei pentru Centrul Școlar pentru. Educație Incluzivă nr. 1



685.000 lei pentru Centrul Școlar pentru. Educație Incluzivă nr.2



499.000 lei pentru Centrul Școlar pentru. Educație Incluzivă nr.3

Prin adresa nr.21203/2020 Centrul Școlar pentru. Educație Incluzivă nr. 1 solicită 53.000
de lei pentru achiziționarea unui container, având în vedere necesitatea creării unor
formațiuni de studiu suplimentare în contextul obligativității de păstrare a distanței fizice
dintre elevi. Această sumă se asigură din redistribuiri de la secțiunea de dezvoltare.
Prin adresa nr.22029/2020, Spitalul Clinic Județean Mureș a solicitat rectificarea bugetului
instituției în urma suplimentării veniturilor aferente contractului de furnizare de servicii
spitalicești cu suma de 2.055.000 lei, respectiv a veniturilor din subvenții din bugetul
Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea drepturilor
creșterilor salariale cu 1.820.000 lei. Influența totală de 3.875.000 lei se repartizează pe
cheltuielile de personal și cheltuielile cu bunuri și servicii.
Prin adresa nr.13383/2020, Spitalul Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Târnăveni cere
suplimentarea bugetului instituției cu suma de 6.516.000 lei, în urma suplimentării
veniturilor din subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de
sănătate pentru acoperirea drepturilor creșterilor salariale cu 2.000.000 lei, respectiv a
veniturilor din contractele cu casele de asigurări de sănătate cu suma de 4.526.000 lei.
Veniturile din donații și sponsorizări se diminuează cu 10.000 lei. Influența totală de
6.516.000 lei se repartizează pe cheltuielile de personal.
Direcția Tehnică, prin Nota internă nr.21971/2020 solicită suplimentarea fondurilor
alocate la capitolul investiții în Programul de drumuri cu 570.000 lei, precum și unele
redistribuiri în limita bugetului aprobat la Cap. B „Lucrări şi servicii privind întreţinerea
curentă a drumurilor publice”, respectiv Cap. D „Lucrări privind reparaţii curente la
drumurile publice”. Cu suma de 570.000 lei se diminuează poziția „Centru de intervenţie
în Tîrgu Mureş, str. Köteles Sámuel nr.33” din Lista de investiții.
Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte, prin Nota internă
nr.21383/2020 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.Studiu de specialitate privind identificarea soluțiilor de reducere a disconfortului
olfactiv la depozitul zonal Sânpaul,în valoare de 161.000 lei, 2.SF privind mărirea
capacității de epurare a stației de tratare levigat de la depozitul zonal Sânpaul, în valoare
de 161.000 lei.
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Prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome „AeroportulTransilvania”
Târgu Mureș nr.56/21.08.2020 a fost aprobată rectificarea Bugetului de Venituri și
Cheltuieli al regiei pe anul 2020. Conform acestuia se majorează compensația acordată de
Consiliul Județean Mureș cu 500.000 lei, având în vedere că în contextul actualei crize
regia se confruntă cu reducerea drastică a traficului ceea ce implică automat reducerea
veniturilor indiferent de natura acestora, iar pe de altă parte sunt necesare menținerea și
asigurarea condițiilor de autorizare și certificare a aeroportului în conformitate cu
prevederile Regulamentului 139/2014, precum și a celorlalte prevederi legale pentru buna
funcționare a regiei. Lista de investiții se reduce cu suma de 340.000 lei.
Modificările amintite se regăsesc în anexele nr.1/k, 2/j, 2/1/i, 2/2/i, 3/1/d, 3/10/b,
3/11/b, 3/12/a, 3/36/i, 3/37/f, 3/38/f, 3/39/g, 3/41/f, 3/42/f, 3/43/e, 3/44/f, 3/45/e,
3/46/e, 3/47/f, 3/48/f, 3/49/e, 3/50/e, 3/51/e, 3/52/i, 3/53/i, 3/54/i, 3/55/e, 3/56/f,
3/57/f, 3/58/f, 3/59/e, 3/60/f, 3/61/f, 3/62/f, 3/63/e, 3/64/e, 3/71/h, 3/74/g,
3/79/b, 3/80/a, 4/j, 4/2/c, 5/1/j, 5/2/e, 7/h, 9/f, și 11/c.
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 20 august 2020, la avizierul instituției sub numărul 22256.
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. 22494/21.08.2020

RAPORT
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020 și stabilirea
unor măsuri bugetare
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu
Referatul de aprobare nr. 22416 din 21.08.2020 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.
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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.273/2006privind 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 O.U.G. nr.135/2020 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea
unor măsuri bugetare, prin care s-au alocat Județului Mureș 4.365.000 lei, sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
județelor, pe anul 2020.
De asemenea, se impune rectificarea bugetului ca urmare a solicităriiformulate de Spitalul
Clinic Județean Mureș,de Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, de
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1, de Regia Autonomă ”Aeroportul
Transilvania” Târgu Mureș, de Direcția Tehnică, Direcția Economică și de Direcția de
Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte.
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.
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.
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 și stabilirea unor
măsuri bugetare, 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
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

HOTĂRÂREA NR.130
din 27 august 2020
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.34/2020 privind aprobarea
ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. „Aeroportul
Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2020

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr.22418/21.08.2020 al Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice - Compartiment patrimoniu,
servicii publice și guvernanță corporativă nr.22.524/21.08.2020, raportul Serviciului
juridic nr.22526/21.08.2020, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere documentația depusă de R.A. ”Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” cu
adresa
nr.6343/21.08.2020,
înregistrată
la
Consiliul
Județean
Mureș
sub
nr.22461/21.08.2020, precum și Hotărârea Consiliului de administrație nr.56/21.08.2020,
Luând în considerare prevederile Orientărilor privind ajutoarele de stat destinate
aeroporturilor și companiilor aeriene (2014/C99/03), ale Ordinului Ministerului Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice (MDRAP) nr.1259/05.03.2019 privind aprobarea
schemei de ajutor de stat de exploatare pentru aeroporturile regionale din România cu un
trafic de maximum 200.000 de pasageri pe an, precum și
Dispozițiile art.4 alin.(1), art.6 alin.(1) şi (3) și cele ale art.10 alin.(2) lit.a) și alin.(4) din
Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor
operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari
unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările
şi completările ulterioare,
Cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.3.818/30.12.2019
privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor
economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia,
În temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. „a”, coroborate cu cele ale alin.(2) lit.”d”,
precum și a celor ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34 din 10 martie 2020 privind aprobarea
ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. „Aeroportul
Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2020, cu modificările ulterioare, se modifică după cum
urmează:
1. Titlul hotărârii se modifică și va avea următorul cuprins: „Hotărâre privind aprobarea
ajutorului de stat de exploatare, a sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice
aeronautice, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. ”Aeroportul
Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2020.”
2. Art.1 se modifică și va avea următorul cuprins:
(1) Se aprobă ajutorul de stat de exploatare pentru R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu
Mureș” pe anul 2020, în cuantum de 3494,66 mii lei, în vederea acoperirii
deficitului/pierderii înregistrate la activitatea de exploatare.
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(2) Se aprobă sumele pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice (SSI,
Securitate, Siguranță), pe anul 2020, în cuantum de 2.205,34 mii lei.
(3) Ajutorul de stat de exploatare și sumele pentru finanțarea activităților neeconomice
aeronautice prevăzute la alin.(1) și (2) se acordă în tranșe trimestriale, conform
nivelurilor stabilite în Anexa de fundamentare nr.2 la Bugetul de venituri și cheltuieli al
Regiei, din alocații bugetare, cu deschideri de credite lunare.
3. Anexa nr.1/a “Bugetul de venituri și cheltuieli” se modifică și se înlocuiește cu Anexa
nr.1/b.
4. Anexa de fundamentare nr.2/a “Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți
în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora”, se modifică și
se înlocuiește cu Anexa nr.2/b.
5. Anexa de fundamentare nr.4 “Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare” se
modifică și se înlocuiește cu Anexa nr.4/a.
Art.II. Anexele 1/b ,2/b și 4/a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.III. În conformitate cu prevederile Anexei nr.6, punctul I al Ordinului Ministrului
Finanţelor Publice nr.3818/30.12.2019, pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş, al R.A.
“Aeroportul Transilvania Târgu Mureş” şi în Monitorul Oficial al judeţului Mureş, se publică
doar Anexa nr.1/b „Bugetul de venituri şi cheltuieli”, coloana propuneri
rectificare/rectificat an curent (2020).
Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică Direcției economice a Consiliului Județean Mureș și
R.A. “Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, care va răspunde de aducerea sa la
îndeplinire.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
PREȘEDINTE
Nr. 22418/21.08.2020

REFERAT DE APROBARE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.34/2020 privind aprobarea
ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A „Aeroportul
Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2020
R.A „ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” a depus prin adresa nr.6343/21.08.2020,
înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.22.461/21.08.2020 documentația de
solicitare a modificării prevederilor Hotărârii nr.34/2020 privind aprobarea ajutorului de
stat de exploatare și a bugetului de venituri cheltuieli, al R.A „ Aeroportul Transilvania
Târgu Mureș”, pe anul 2020, cu modificările ulterioare.
Conform Notei de fundamentare și a anexelor la bugetul de venituri și cheltuieli
prezentate, modificările solicitate constau în creșterea la venituri a sumelor alocate din
bugetul județului pentru activitatea de funcționare cu 500 mii lei, în contextul în care,
din cauza crizei actuale „Covid 19”, veniturile proprii se reduc, proporțional cu
diminiuarea traficului de pasageri.
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Pe de altă parte, Regia realizează o defalcare a transferurilor din bugetul județului, în
sumă totală de 5.700 mii lei pe destinații:
3.494,66 mii lei, ajutor de stat de exploatare, în vederea
deficitului/pierderii înregistrate la activitatea de exploatare (aeronautică) și

acoperirii

2.205,34 mii lei, reprezentând sume pentru finanțarea activităților neeconomice
aeronautice(serviciul de stingere incendii-SSI, Securitate, Siguranță), activități care țin de
responsabilitatea statului în exercitarea atribuțiilor sale oficiale în calitate de autoritate
publică. Acestea se finanțează din fonduri publice dar sumele alocate nu constituie ajutor
de stat.
La activitatea de investiții, Regia propune reducerea fondurilor alocate, cu suma de 340
mii lei, din care 147 mii lei din alocații bugetare.
Din economiile totale înregistrate, evaluate la suma de 1.666,1 mii lei, realizate în special
în procesul de achiziție publică, Regia propune ca suma de 1.325 mii lei să fie utilizată
pentru includerea în lista de investiții a noi obiective, impuse în special de noua situație
a măsurilor de securitate și siguranță sporite, în contextul pandemiei.
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 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre
dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Județean Mureș nr.34/2020 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a
bugetului de venituri și cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul
2020
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 22524/21.08.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.34/2020 privind aprobarea
ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A „ Aeroportul
Transilvania Târgu Mureș” , pe anul 2020

Ajutorul de stat de exploatare și bugetul de venituri și cheltuieli al R.A „Aeroportul
Transilvania Târgu Mureș” au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș
nr.34/10.03.2020.
Astfel, prin hotărâre s-a stabilit un ajutor de stat de exploatare în cuantum de 5000 mii
lei, destinat efectuării de plăți pentru cheltuieli salariale. (evidențiate la rd.86 din Anexa
de fundamentare nr.2 “Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul
de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora”).
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34/10.03.2020 a suportat până la această dată
două modificări și anume:
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-prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.79/28.05.2020 , prin care ajutorul de stat
de exploatare a fost majorat cu 200 mii lei (total ajutor de stat: 5.200 mii lei), majorare
justificată de necesitatea suportării cheltuielilor suplimentare din acest an, generate de
pandemia „ Covid 19”;
-prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 92/25.06.2020, care a prevăzut abrogarea
alin.(3) al art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34/2020 cu modificări
ulterioare, în vederea permiterii efectuării de plăți pentru toate tipurile de cheltuieli care
compun costurile de exploatare (nu doar salarii și cheltuieli Covid 19, așa cum se limita
prin alineatul respectiv).
Prin adresa nr.6022/07.08.2020 înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub
nr.21123/07.08.2020,Regia solicită autorității publice județene includerea pe ordinea de
zi a ședinței de consiliu județean din luna august, a unui nou proiect de rectificare a
bugetului de venituri și cheltuieli, ceea ce implică o nouă modificare a Hotărârii
Consiliului Județean Mureș nr.34/2020.
Prin Compartimentul Patrimoniu, Servicii Publice și Guvernanță Corporativă s-a analizat
documentația transmisă prin email și înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub
nr.22.002/18.08.2020, constatându-se anumite deficiențe și neconformități, care au fost
aduse la cunoștința Aeroportului prin adresa nr.22.338/20.08.2020.
În acest sens, s-a cerut Regiei să verifice fundamentarea cheltuielilor atât la capitolul
Bunuri și servicii, cât mai ales la Cheltuieli de personal, care s-au propus a fi menținute
la nivelul aprobat inițial de 6123 mii lei pe întregul an, în contextul în care, activitatea
operațională este în scădere iar la nivelul semestrului I, s-au realizat economii de 928,5
mii lei.(prin trimiterea în șomaj tehnic a unor angajați).
Pe de altă parte, s-a cerut Regiei, separarea activităților aeronautice neeconomice ce cad
în sarcina statului(autorității publice) de activitățile aeronautice economice, pentru care
se acordă ajutor de stat de exploatare, în baza schemei de ajutor de stat de exploatare
aprobată prin Ordinul MDRAP nr.1259/2019.
Regia a verificat, analizat și elaborat o nouă documentație, depusă și înregistrată la
Consiliul Județean Mureș sub nr.22.461/21.08.2020.
A. Activitatea de funcționare
În cadrul noii Note de fundamentare, Regia argumentează modificările care se propun în
bugetul entității economice, atât la venituri, urmare a reducerii semnificative a
veniturilor proprii, cât și în ceea ce privește cheltuielile ce se impun a fi adaptate noilor
condiții create.
Astfel, la venituri, Regia estimează în acest moment o reducere a veniturilor proprii cu
aproximativ 25% ( de la 4.476 mii lei la 3365 mii lei). Pentru finanțarea costurilor de
exploatare a activității aeronautice, Regia solicită o creștere a transferurilor din bugetul
județului cu 500 mii lei, de la 5200 mii lei aprobați prin HCJ nr.79/28.05.2020 la 5.700 mii
lei (creștere cu 9,6%).
Transferul de 5.700 mii lei solicitat din bugetul județului este defalcat de Regie în Anexa
de Fundamentare nr.2/b ca fiind necesară astfel:
-3494,66 mii lei, ajutor de stat de exploatare, în vederea acoperirii deficitului/pierderii
înregistrate la activitatea de exploatare (aeronautică);
-2.205,34 mii lei, reprezentând sume pentru finanțarea activităților neeconomice
aeronautice (Serviciul de stingere incendii-SSI, Securitate, Siguranță) , detaliate în Anexa
de fundamentare nr.2/b la Bugetul de venituri și cheltuieli.
Defalcarea transferurilor din buget pe cele două componente nominalizate mai sus se
impune întrucât, în conformitate cu prevederile pct.35 din Orientările privind ajutoarele
de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene, (Comunicarea Comisiei
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2014/C99/03) activitățile care în mod normal țin de responsabilitatea statului în
exercitarea atribuțiilor sale oficiale în calitate de autoritate publică nu sunt de natură
economică. Acestea sunt: Control trafic aerian, poliția, serviciile vamale, pompierii,
activitățile pentru protejarea aviației civile împotriva actelor de intervenție ilicită,
precum și investițiile în infrastructura și în echipamentele necesare . Aceste activități se
finanțează din fonduri publice dar sumele alocate nu constituie ajutor de stat.
În ceea ce privește cheltuielile de funcționare, acestea scad per total, față de bugetul
rectificat anterior (HCJ nr.92/2020) cu 427 mii lei( 3,85%), de la 11.094 mii lei la 10.667
mii lei.
În timp ce la Cheltuieli cu bunuri și servicii au loc creșteri cu 253 mii lei(+7,95%) față de
bugetul rectificat anterior, la cheltuieli de personal, se propun scăderi, cu suma de 680
mii lei (-11,1%) .
Reducerea cheltuielilor de personal se justifică în contextul economiilor realizate prin
trimiterea în primul semestru a unor angajați în șomaj tehnic, pe fondul diminuării
traficului de pasageri în situația execepțională determinată de criza pandemiei „ Covid
19”.
Economiile realizate la cheltuielile de personal sunt suficiente pentru finanțarea
creșterilor de la capitolul „ Bunuri și servicii”, care se identifică la Cap.A3 (rd.45 din
Anexa de fundamentare 2/b) – Cheltuieli cu alte servicii executate de terți, care cresc cu
578 mii lei (de la 1212 mii lei la 1790 mii lei), procentual cu 47,68%.
Conform explicațiilor din Nota de Fundamentare a Regiei, fondurile suplimentare sunt
necesare în special pentru acoperirea costurilor de mentenanță ale echipamentelor de
securitate.
B.Activitatea de investiții
În Anexa 4/a Regia propune scăderi ale surselor de finanțare a investițiilor(cheltuielilor de
capital), pe total cu 340 mii lei,( de la 14.977 mii lei la 14.637 mii lei) din care:
-193 mii lei din surse proprii-amortizare care scade de la 328 mii lei la 135 mii lei;
-147 mii lei din alocații de la buget, care scad de la 14.649 mii lei la 14.502 mii lei
În ceea ce privește cheltuielile și repartizarea lor pe obiective, se constată economii,
motivate de Regie ca fiind realizate în special în procesul de achiziție. Cea mai mare
economie este realizată la obiectivul „PT+Execuție sistem de balizaj luminos de cat.II
OACI la suprafețele de mișcare”, și anume 780 mii lei. Economii s-au realizat și prin
retragerea unor obiective din listă așa cum sunt Procedurile de zbor, cu suma de 480 mii
lei, urmare a responsabilizării exclusive a Regiei ROMATSA , pentru proiectarea și achiziția
serviciilor.
Astfel, economiile totale realizate la fondurile de investiții sunt evaluate la suma de
1.666,1 mii lei , din care, 1.578,1 mii lei din surse bugetare și 88 mii lei din surse proprii.
În Nota de fundamentare și în Anexa 4/a-Programul de investiții, dotări și sursele de
finanțare, Regia propune ca din economiile rezultate, suma de 1325 mii lei din alocații
bugetare, să fie redistribuită pentru finanțarea de obiective noi și anume:
1.Achiziție de pavilioane tip cort și a dotărilor aferente, pentru procesarea pasagerilor, cu
o valoare de 500 mii lei inclusiv TVA.
2.Modernizare sistem TVCI , cu o valoare de 300 mii lei cu TVA.
3.Modernizare sistem acces zonă securizată, cu valoarea de 75 mii lei cu TVA.
4.Reconfigurare degivror aeronave, cu valoarea de 450 mii lei cu TVA
Explicațiile pentru cuprinderea acestor obiective în Lista de investiții, sunt prezentate în
Nota de fundamentare a Regiei.
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Având în vedere că propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei
a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație nr.56/21.08.2020, luând în
considerare argumentele de specialitate prezentate mai sus, apreciem că se poate supune
spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Județean Mureș nr.34/2020 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a
bugetului de venituri și cheltuieli al R.A „ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul
2020

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr.22526/21.08.2020

RAPORT
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.34/2020 privind aprobarea
ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A „ Aeroportul
Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2020
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu
Referatul de aprobare nr. 22418 din 21.08.2020 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 Ordinului MDRAP nr.1259/2019 privind
aprobarea Schemei de ajutor de stat de exploatare pentru aeroporturile regionale din
România cu un trafic de maximum 200.000 de pasageri pe an, ale art.4 alin.(1), ale art.6
alin.(1) și (3) și ale art.10 alin.(2) și (4) din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativteritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie
majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor
Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi
cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia 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.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.34/10.03.2020, modificată prin Hotărârile
Consiliului Județean Mureș nr.79/28.05.2020 și nr.92/25.06.2020 s-a aprobat ajutorul de
stat de exploatare și a bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania
Târgu Mureș”, pe anul 2020.
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Potrivit prevederilor art.10 alin.(2) din O.G. nr.26/2013 ”operatorii economici pot
proceda la rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, conform prevederilor art. 4,
atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului
următorilor indicatori economico-financiari aprobaţi, astfel:
a) depăşirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prevăzuţi la alin. (1)
lit. a), cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a
bugetului de stat şi a prevederilor art. 9 alin. (3);
b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii şi/sau a dividendelor cuvenite
bugetului de stat sau local, în situaţia în care nu se respectă prevederile alin. (1) lit. b);
c) reducerea productivităţii muncii;
d) creşterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;
e) depăşirea nivelului plăţilor restante;
f) în alte situaţii impuse de prevederile legale.
Conform prevederilor alin.(4) al aceluiași text legal ”rectificarea bugetelor de venituri şi
cheltuieli prevăzută la alin. (2) se aprobă, în condiţiile art. 4 alin. (1) - (3), până la data
de 31 octombrie a anului curent, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (2) lit. f), care
se aprobă până la finele exerciţiului financiar al anului curent”.
Potrivit prevederilor art.16 din Ordinul MDRAP nr.1259/2019 ”autorităţile administraţiei
publice locale asigură din bugetele proprii sumele necesare acoperirii deficitului de
finanţare a cheltuielilor de exploatare rezultat din planul de afaceri prezentat de
beneficiari.
(2) Ajutorul de exploatare se acordă în tranşe anuale stabilite ex ante, în funcţie de
deficitul de finanţare a cheltuielilor de exploatare, calculat pe baza documentelor
prevăzute la art. 5 alin. (3) prezentate de operatorul aeroportului.
(3) Sumele prevăzute la alin. (1) vor fi cuprinse în bugetul judeţului şi aprobate prin
hotărâre a consiliului judeţean.
(4) Ajutorul de stat se acordă sub formă de alocaţii bugetare”.
Din raportul de specialitate întocmit de către Direcția economică reiese faptul că,
modificările se impun urmare a reducerii semnificative a veniturilor proprii cât și în ceea
ce privește cheltuielile care trebuie adaptate noilor condiții create.
Astfel, sumele solicitate sunt necesare în vederea acoperirii deficitului/pierderii
înregistrate la activitatea de exploatare (aeronautică), pentru finanțarea activităților
neeconomice aeronautice, conform prevederilor pct.35 din Orientările privind ajutoarele
de stat destinate aeroporturilor și companiilor aeriene (Comunicarea Comisiei
2014/C99/03), sens în care se impune modificarea actului administrativ supus aprobării
în sensul arătat.
De asemenea, Regia propune ca economiile rezultate la activitatea de investiții, să fie
redistribuite pentru finanțarea de obiective noi.
Potrivit prevederilor art.4 alin.(1), lit.”a” din O.G. nr.26/2013 bugetul de venituri și
cheltuieli al R.A. ”Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” se aprobă prin hotărâre de
consiliu județean.
În considerarea prevederilor art.6 alin.(1) și (3) din O.G. nr.26/2013, R.A. ”Aeroportul
Transilvania Târgu Mureș” a prezentat spre aprobare Consiliului Județean Mureș
propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, aprobată
prin Hotărârea Consiliului de Administrație al R.A. ”Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”
nr.56/21.08.2020.
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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
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.34/2020 privind aprobarea ajutorului
de stat de exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A „ Aeroportul
Transilvania Târgu Mureș”, pe 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 Nemeş

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

HOTĂRÂREA NR.131
din 27 august 2020
privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură
subordonate Consiliului Județean Mureș
Consiliul Județean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr.18.528/13.07.2020 al Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice, raportul Serviciului juridic, precum
şi avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere:
- art. 67 alin.(1) lit. „b” și art. 68 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
art. 486 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 24 alin. (2) din Legea nr. 311/2003, Legea muzeelor și colecțiilor publice,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de
spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu
modificările și completările ulterioare;
- art. 16 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea,
organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 84 alin. (4) și art. 205 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, Legea educației naționale, cu
modificările și completările ulterioare,
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Cu respectarea procedurii reglementate de Legea nr. 52/2003, privind transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. „d”, coroborate cu cele ale alin. (5) lit. „d” și
„j” 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 taxele și tarifele percepute de instituțiile de cultură subordonate
Consiliului Județean Mureș, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data aducerii ei la cunoștință publică, cu
excepția punctelor I, VI și VII din anexă, care se aplică începând cu 1 ianuarie 2021.
Art.3. (1) De executarea prezentei hotărâri răspund Direcția economică și instituțiile de
cultură subordonate Consiliului Județean.
(2) Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul Oficial al județului Mureș și se comunică
Instituției Prefectului Județului Mureș și instituțiilor de cultură subordonate Consiliului
Județean Mureș.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
PREȘEDINTE
Nr. 18.528/13.07.2020

REFERAT
privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură subordonate Consiliului
Județean Mureș
Finanțarea instituțiilor de cultură se realizează din venituri proprii și subvenții de la
bugetul județean, în conformitate cu dispozițiile art.20 din OG nr.21/2007 privind
instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de
impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare, ale art.24 din Legea
muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, cu modificările și completările ulterioare și
ale art.16 din OUG nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea
așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit art.68 alin.(2) din Legea privind finanțele publice locale nr.273/2006, cu
modificările și completările ulterioare, veniturile proprii ale instituțiilor de cultură se
constituie din prestări de servicii, chirii, manifestări culturale și sportive, concursuri
artistice, publicații, prestații editoriale, studii, proiecte, valorificări de produse din
activități proprii sau anexe și altele.
În vederea constituirii veniturilor proprii ale instituțiilor de cultură, în baza prevederilor
art.486 alin.(1) din Legea privind Codul Fiscal nr.227/2015, cu modificările și completările
ulterioare, autoritățile administrativ-teritoriale pot institui taxe pentru utilizarea
temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale,
monumentelor istorice de arhitectură și arheologice și altele asemenea, toate de interes
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județean. De asemenea, Consiliul Județean Mureș aprobă taxe și tarife percepute pentru
serviciile culturale oferite persoanelor fizice și juridice, de către instituțiile de cultură
subordonate acestuia.
În aplicarea prevederilor legale invocate mai sus și ținând cont de propunerile instituțiilor
de cultură subordonate, autoritatea publică județeană aprobă, anual, nivelul taxelor și
tarifelor percepute de aceste instituții.
În acest context, instituțiile de cultură din subordinea Consiliului Județean Mureș au
înaintat propuneri fundamentate privind menținerea sau modificarea unor taxe și tarife
pentru activitățile prestate începând cu anul 2021, respectiv pentru stagiunea 2020/2021,
după caz, propuneri care au fost centralizate și pe care le supunem spre aprobare în
proiectul de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 18.544/13.07./2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de
cultură subordonate Consiliului Județean Mureș
Finanțarea instituțiilor de cultură se realizează din venituri proprii și subvenții de la
bugetul județean, în conformitate cu dispozițiile art.20 din OG nr.21/2007 privind
instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de
impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare, ale art.24 din Legea
muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, cu modificările și completările ulterioare și
ale art.16 din OUG nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea
așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit art.68 alin.(2) din Legea privind finanțele publice locale nr.273/2006, cu
modificările și completările ulterioare, veniturile proprii ale instituțiilor de cultură se
constituie din prestări de servicii, chirii, manifestări culturale și sportive, concursuri
artistice, publicații, prestații editoriale, studii, proiecte, valorificări de produse din
activități proprii sau anexe și altele.
În vederea constituirii veniturilor proprii ale instituțiilor de cultură, în baza prevederilor
art.486 alin.(1) din Legea privind Codul Fiscal nr.227/2015, cu modificările și completările
ulterioare, autoritățile administrativ-teritoriale pot institui taxe pentru utilizarea
temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale,
monumentelor istorice de arhitectură și arheologice și altele asemenea, toate de interes
județean. De asemenea, Consiliul Județean Mureș aprobă taxe și tarife percepute pentru
serviciile culturale oferite persoanelor fizice și juridice, de către instituțiile de cultură
subordonate acestuia.
În aplicarea prevederilor legale invocate mai sus și ținânt cont de propunerile instituțiilor
de cultură subordonate, autoritatea publică județeană aprobă anual nivelul taxelor și
tarifelor percepute de aceste instituții. În acest context, instituțiile de cultură din
subordinea Consiliului Județean Mureș au înaintat propuneri privind menținerea sau
modificarea unor taxe și tarife pentru activitățile prestate, după cum urmează:
Astfel, prin adresa nr.16.294/22.06.2020, Muzeul Județean Mureș propune ca majoritatea
taxelor și tarifelor percepute în anul2021 să rămână la nivelul celor aprobate pentru anul

17/21

2020,cu excepția celorpentru vizitarea expoziției de bază din cadrul secțiilor: Științele
Naturii, Etnografie și Artă Populară, expoziția de arheologie din Cetatea Medievală
precum și cele reprezentând tarife pentru vizitarea Sălii de Oglinzi, Secției de Artă,
Secției de Istorie-Arheologie din clădirea Palatului Culturii.
Instituția și-a fundamentat propunerile de mai sus prin faptul că în spațiile de expunere
din cadrul secțiilor instituției se organizează expoziții temporare și permanente de valoare
deosebită, iar creșterea tarifelor cu utilitățile (gaz, energie electrică, apă) afectează
cheltuilelile care se fac pentru întreținerea acestora.
De asemenea, s-a urmărit uniformizarea taxelor și tarifelor care sunt propuse spre
modificare cu cele practicate de către alte muzee din țară cu un număr similar de
vizitatori.
Prin adresa nr.16.146/19.06.2020, Teatrul pentru Copii și Tineret ”Ariel”, propune,
menținerea tarifelor la biletele și abonamentele pentru stagiunea 2020-2021 la nivelul
anului precedent. Instituția și-a fundamentat propunerea prin impactul pe care creșterea
prețurilor la bilete și abonamente ar putea să-l aibă asupra încasării veniturilor proprii,
impact preconizat și în urma unor sondaje realizate în rândul spectatorilor cu sprijinul
Inspectoratului Școlar Județean Mureș.
De asemenea, prin adresele nr.15.851/17.06.2020 și 16.123/19.06.2020, Ansamblul
Artistic Profesionist ”Mureșul”, respectiv Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș, propun, de
asemenea, menținerea taxelor și tarifelor la nivelul celor aprobate pentru stagiunea
precedentă, argumentând aceasta prin necesitatea încurajării creșterii numărului de
spectatori.
Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș,prin adresa
nr.16.227/28.06.2020, solicită ca taxele aprobate pentru anul școlar 2019-2020 să rămână
în vigoare și pentru anul școlar 2020-2021, precizând că veniturile proprii realizate de
instituție se vor baza, conform Proiectului de Management în vigoare, pe creșterea
numărului de elevi, diversificarea programelor organizate în vacanțele școlare, organizare
de workshopuri și ateliere de lucru.
Nu în ultimul rând, prin adresele nr.16.481/23.06.2020 și nr.15.812/17.06.2020, Redacția
Revistei ”Vatra”,respectiv Redacția Revistei ”Lato”propun păstrarea prețului de vânzare
al publicațiilor, în anul 2021, la nivelul aprobat pentru anul 2020. Această propunere este
fundamentată pe calculații privind costurile de editare și tipărire, influențate pozitiv de
creșterea tirajului, precum și pe faptul că majorarea prețului revistelor ar putea face ca
acestea să devină mai puțin atractive și competitive pe piața culturală.
Față de considerentele mai sus arătate, propunem adoptarea proiectului de hotărâre
alăturat.
DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean
CONSILIUL JUDEȚEAN MURE
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINSTRAȚIE PUBLICĂ
Nr. 19769/24.07.2020

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură
subordonate Consiliului Județean Mureș
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu
Referatul de aprobare nr. 18528 din 13.07.2020 și Raportul de specialitate al Direcției
Economice nr. 18.544 din 13.07.2020,
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În conformitate cu prevederile art. 45, alin. (4) din Regulamentul de organizare și
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr. 115/2019, 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:
Proiectul de act administrativ analizat vizează aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile
de cultură subordonate Consiliului Județean Mureș.
Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în
adoptareaactului administrativ sunt incidente prevederile art. 486 din Legea nr. 227/2015
privind Codul Fiscal, ale art. 67, alin. (1), lit. „b” și art. 68 alin. (2) din Legea nr.
273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, ale art. 24 alin. (2) din Legea
muzeelor și colecțiilor publicenr. 311/2003,ale art. 20 din OG nr. 21/2007 privind
instituțiile și companiile despectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de
impresariat artistic, ale art. 16 din OUG nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și
desfășurarea activității așezămintelor culturale, ale art. 84, alin. (4) și art. 205, alin. (3)
din
Legea
nr. 1/2011 a educației naționale, ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată, precum și cele ale art. 173, alin. (1), lit. „d”,
coroborate cu cele ale alin. (5), lit. „d” și „j” din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, toate cu modificările și completările ulterioare.
În contextul reglementărilor legale mai sus indicate, ținând cont de nivelul prognozat al
inflației, de prospectarea și analiza prețurilor practicate de instituțiile similare din țară,
precum și de modul în care aceste taxe ar urma să influențeze veniturile proprii,
instituțiile de cultură subordonate Consiliului Județean Mureș, au înaintat propuneri
privind aprobarea taxelor și tarifelor pentru serviciile culturale oferite comunității
județene în anul 2021, respectiv pentru stagiunea/ anul școlar 2020-2021, prezentate în
anexa la proiectul de hotărâre.
Prin dimensionarea taxelor și tarifelor propuse se urmărește asigurarea surselor de
venituri proprii ale unităților de cultură subordonate, în vederea angajării și acoperirii în
mare parte a cheltuielilor, cu respectarea prevederilor legale.
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că
potrivit prevederilor art. 173, alin. (1), lit. „d”, coroborate cu cele ale alin. (5), lit. „d” și
„j”, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în îndeplinirea atribuțiilor privind
gestionarea serviciilor publice de interes județean, consiliile județene asigură, potrivit
competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor
publice de interes județean privind cultura și punerea în valoare a monumentelor istorice
și de arhitectură.
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.
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Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea
unor taxe și tarife la instituțiile de cultură subordonate Consiliului Județean Mureș,
îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus procedurii stabilite prin Legea nr. 52/2003
privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș
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