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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

HOTÂRÂREA NR. 21
din 25 februarie 2021
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.77/2019 privind
aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare
pentru finanţarea Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor solide menajere și
similare în judeţul Mureş și aprobarea nivelului taxei speciale de salubrizare pentru anul
2021
Consiliul Judeţean Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 februarie 2021,
Văzând referatul de aprobare nr.3584/09.02.2021 al Preşedintelui Consiliului Judeţean
Mureş, raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare regională și implementare
proiecte nr. 3587/09.02.2021, raportul de specialitate al Direcţiei economice nr.
3590/09.02.2021, raportul Serviciului juridic nr. 3592/09.02.2021, precum și avizul
comisiilor de specialitate,
Ţinând cont de prevederile:
- art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art.6 alin.(1) lit.„k” şi art.26 alin.(1) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a
localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art.17 alin.(1) lit.”g” din Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art.454 lit.”g” și art.484 alin.(1)-(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art.8 alin.(3) lit. „j” din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art.9 alin.(1) lit.„c” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul
pentru mediu, cu modificările și actualizările ulterioare;
- art.17 din contractul de asociere încheiat la data de 02.11.2009 de către toate UAT din
judeţul Mureş,
Cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în
administraţia publică, republicată,
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1), lit.„d” și ale art. 135 alin. (8), coroborate cu ale
alin.(3) lit.”c” şi ale alin.(5) lit.„m”, precum şi ale art.182 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare,
hotărăște
Art.1. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 77/2019 se modifică și se
înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă nivelul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021, pentru fiecare
categorie distinctă de utilizatori, incluzând cota aferentă contribuţiilor legale la Fondul
de Mediu, după cum urmează:
- Taxa utilizatori casnici din mediul urban: 12,22 lei/pers/lună, inclusiv TVA (din care
componenta judeţeană 4,83 lei+TVA, iar componenta locală 5,44 lei+TVA);
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- Taxa utilizatori casnici din mediul rural: 6,05 lei/pers/lună, inclusiv TVA (din care
componenta judeţeană 2,39 lei+TVA, iar componenta locală 2,70 lei+TVA);
- Taxa utilizatori non-casnici: 631,49 lei/tonă, inclusiv TVA (din care componenta
judeţeană 249,41 lei+TVA, iar componenta locală 281,25 lei+TVA).
Art.3. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş să voteze în cadrul Adunării
Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureş modificările la
Regulamentul de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare pentru
finanţarea Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor solide menajere și similare în
judeţul Mureş şi nivelul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021, în conformitate cu
cele aprobate la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre.
Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul
Consiliului Judeţean Mureş, se comunică Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
ECOLECT MUREȘ, precum şi Direcţiei dezvoltare regională și implementare proiecte și
Direcţiei economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş,
care răspund de aducerea sa la îndeplinire.
Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

PREȘEDINTE
Nr. 3584/09.02.2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind pentru modificarea Anexei la HCJM nr.77/2019
privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de
salubrizare pentru finanţarea Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor solide
menajere și similare în judeţul Mureş și aprobarea nivelului taxei speciale de salubrizare
pentru anul 2021
Prin contractul de asociere încheiat pentru Proiectul „Sistem de management integrat al
deşeurilor în judeţul Mureş” semnat de către reprezentanţii unităţilor administrativ
teritoriale din judeţ, asociate în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MURES
(ADI Ecolect Mureş), art. 17 – pentru asigurarea finanţării serviciilor de colectare,
transport, sortare, compostare și depozitare, părţile convin de comun acord să
stabilească, în condiţiile legii, taxe speciale în sarcina beneficiarilor acestor servicii
(utilizatori casnici și non casnici).
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 77/27.06.2019 a fost aprobat Regulamentul
de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finanţarea sistemului
de management integrat al deşeurilor solide menajere și similare în judeţul Mureş.
Instituirea taxei speciale de salubrizare ca mecanism de finanţare a Sistemului de
Management Integrat al Deşeurilor Solide din judeţul Mureş (SMIDS Mureş), este prevăzută
în Cererea de finanţare și Analiza Instituţională, anexe ale Contractului de finanţare nr.
99065 din 30.06.2010 pentru proiectul SMIDS Mureş.
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Prin urmare, este necesară modificarea și completarea Regulamentului mai sus menţionat,
sens în care, în anexa la prezentul referat se va prezenta comparativ forma actuală,
modificările propuse și justificarea acestora.
În esență, acest demers se datorează:

modificărilor intervenite în legislaţia care reglementează serviciul public de
salubrizare;

necesităţii introducerii unor prevederi privind acoperirea anumitor costuri de către
organizaţiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor de ambalaje
(OIREP);

corectării unor erori de redactare;

introducerii sancţiunilor,

introducerii prevederilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și
libera circulaţie a acestor date;

introducerii tabelului cu valorile privind nivelul de suportabilitate a populaţiei
actualizată de Ministerul Fondurilor Europene.
În vederea calculării taxei speciale de salubrizare pe anul 2021 au fost luate în
considerare datele rezultate ca urmare a monitorizării realizate în cursul anului 2020.
Astfel, nivelul taxei de salubrizare pe anul 2021 va fi:
- Taxa utilizatori casnici din mediul urban: 10,27 lei/pers/luna+TVA (din care componenta
judeţeană 4,83 lei+TVA, componenta locală 5,44 lei+TVA); valoarea totala cu TVA inclus
este de 12,22 lei/pers/luna;
- Taxa utilizatori casnici din mediul rural: 5,09 lei/pers/luna+TVA (din care componenta
judeţeană 2,39 lei+TVA, componenta locală 2,70 lei+TVA); valoarea totala cu TVA inclus
este de 6,05 lei/pers/luna;
- Taxa utilizatori non-casnici: 530,66 lei/tonă+TVA (din care componenta judeţeană
249,41 lei+TVA, componenta locală 281,25 lei+TVA), valoarea totala cu TVA inclus este de
631,49 lei/tona.
Având în vedere cele de mai sus, propunem spre aprobare următorul proiect de hotărâre.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

DIRECȚIA DEZVOLTARE REGIONALĂ,
IMPLEMENTARE PROIECTE
Nr.358/09.02.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCJM nr.77/2019 privind
aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare
pentru finanţarea Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor solide menajere și
similare în judeţul Mureş și aprobarea nivelului taxei speciale de salubrizare pentru anul
2021
Contractul de asociere pentru Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în
judeţul Mureş” semnat de către reprezentanţii unităţilor administrativ teritoriale din
judeţ, asociate în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MURES (ADI Ecolect
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Mureş), prevede potrivit art. 17 – pentru asigurarea finanţării serviciilor de colectare,
transport, sortare, compostare și depozitare, părţile convin de comun acord să
stabilească, în condiţiile legii, taxe speciale în sarcina beneficiarilor acestor servicii
(utilizatori casnici și non casnici).
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 77/27.06.2019 a fost aprobat Regulamentul
de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finanţarea sistemului
de management integrat al deşeurilor solide menajere și similare în judeţul Mureş.
Instituirea taxei speciale de salubrizare ca mecanism de finanţare a Sistemului de
Management Integrat al Deşeurilor Solide din judeţul Mureş (SMIDS Mureş), este prevăzută
în Cererea de finanţare și Analiza Instituţională, anexe ale Contractului de finanţare nr.
99065 din 30.06.2010 pentru proiectul SMIDS Mureş.
În prezent, este necesară modificarea și completarea Regulamentului mai sus menţionat,
datorită:

modificărilor intervenite în legislaţia care reglementează serviciul public de
salubrizare;

necesităţii introducerii unor prevederi privind acoperirea anumitor costuri de
către Organizaţiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor de ambalaje
(OIREP);

corectării unor erori de redactare;

introducerii unui capitol cu sancţiuni;

introducerii prevederilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și
libera circulaţie a acestor date;

introducerii tabelului cu valorile privind nivelul de suportabilitate a populaţiei
actualizată de Ministerul Fondurilor Europene.
Metodologia de calcul, instituire și administrare a taxei speciale pentru serviciul de
salubrizare pentru anul 2021 a avut la bază următorul cadru legal:
· Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, art. 30;
· Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare,
prevede la art. 454 lit. g) și art. 484;
· Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006,republicată în 2014, cu
modificările si completările ulterioare la articolele 25, 26 şi 27;
· Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deşeurilor de
ambalaje cu modificările și completările ulterioare;
· OUG nr.196/2005 actualizată, privind Fondul pentru mediu, cu modificările si
actualizările ulterioare;
· Legea nr.211/2011 a deşeurilor, cu modificările și actualizările ulterioare;
· Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si actualizările
ulterioare.
Conform proiectului SMIDS Mureş, taxa de salubrizare este stabilită pentru:
a) - persoane fizice (populaţie/utilizatori casnici)
b) - persoane juridice (agenţi economici/utilizatori non-casnici)
Taxa de salubrizare pentru persoanele fizice este diferenţiată în funcţie de mediul în
care locuiesc: mediul urban şi mediul rural.
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Taxa de salubrizare pentru persoanele juridice este unică, indiferent de mediul în care își
desfăşoară activitatea.
Taxa de salubrizare include două componente principale:
1. Componenta locală
2. Componenta judeţeană
1. Componenta locală, care este colectată de fiecare UAT și rămâne la dispoziţia acestuia,
cu următoarele subcomponente:
a) TLO - Componenta locală de operare destinată pentru plata costurilor de operare și
întreţinere a activităţilor de colectare separată, transport separat, transfer separat și
transport separat după transfer, dacă acesta din urma este efectuat de operatorul zonal
de colectare și este stabilită pe baza tarifelor propuse în conformitate cu contractele
încheiate cu operatorii;
b) TLC - Componenta locală corespunzătoare contribuţiei de nerealizare a obiectivelor de
reducere a cantităţilor de deşeuri încredinţate spre depozitare finală stabilită în OUG
196/2005 cu modificările si completările ulterioare la art. 9 litera ”p” și având valorile
cuprinse în Anexa 7 din Legea nr. 211/2011 a deşeurilor.
2.Componenta judeţeană, care se colectează de fiecare UAT și se transferă către Consiliul
Judeţean Mureş, cu următoarele subcomponente:
a) TJO - Componenta judeţeană de operare, destinată pentru plata operatorilor
desemnaţi ai infrastructurii judeţene de gestionare a deşeurilor realizate prin proiectul
SMIDS Mureş - respectiv a operatorului staţiei de sortare, transfer, compostare de la
Cristești, a operatorului staţiei de tratare mecanico-biologică de la Sânpaul, a
operatorului depozitului zonal Sânpaul și pentru transportul de la staţiile de transfer
zonale, după caz), stabilită în baza tarifelor propuse în conformitate cu Contractele
încheiate cu Operatorii staţiilor de tratare (respectiv cu operatorul staţiei de sortare,
transfer, compostare și operatorul staţiei TMB) și a Operatorului depozitului de deşeuri
nepericuloase;
b) TJI - Componenta judeţeană de înlocuire și dezvoltare, care corespunde recuperării
uzurii morale și fizice a elementelor infrastructurii, precum și finanţării obiectivelor de
dezvoltare aprobate;
c) TJC - Componenta judeţeană corespunzătoare contribuţiei pentru economia circulară
datorată la Fondul de mediu potrivit prevederilor de la art. 9 litera ”c” din OUG nr.
196/2005 cu modificările si completările ulterioare și având valorile stabilite în Anexa 2 a
OUG nr.196/2005.
Taxa specială de salubritate se calculează de către ADI Ecolect și se aprobă conform
prevederilor legale în vigoare, în funcţie de actualizările/modificările intervenite în
structura componentelor acestei taxe.
Taxa specială este exprimată în următoarele unităţi de măsură:
- pentru utilizatorii casnici, atât din mediul rural, cât și din mediul urban:
[(lei/persoana/lună)];
- pentru utilizatorii non-casnici: [(lei/t)].
La stabilirea taxei speciale se va considera asigurarea suportabilităţii de către utilizatori,
aşa cum aceasta a fost definita în Aplicaţia de finanţare.
Astfel pentru anul 2021 valoarea taxei de salubrizare s-a calculat ţinând cont de
următoarele aspecte:
1.
Creşterea Contribuţiei pentru economia circulară de la 50 lei / tonă în anul 2020 la
este 80 lei/tonă în anul 2021, conform Ordonanţei de Urgenţă nr.74 din 2018 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 211 din 2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr.
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249 din 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196 din 2005 privind Fondul de Mediu.
2.
Cantităţile de deşeuri generate într-o perioadă de un an de zile (01.11.201931.10.2020) – 62.399,29 to.
3.
Populaţia luată în calcul, în mediul urban este de 95.016 locuitori, iar în mediul
rural este de 181.535 locuitori, conform datelor furnizate de către unităţile administrativteritoriale (fără zona 2 – Contractul având ca obiect colectarea și transportul deşeurilor
aferente zonei 2 nu este atribuit).
4.
Fluxurile de deşeuri reciclabile și de alte categorii de deşeuri cuprinse în Caietele
de sarcini (exceptând deşeurile voluminoase, periculoase și cele din serviciile publice
altele decât cele prevăzute în proiectul SMIDS Mureş) au fost coroborate cu analizele de
caracterizare a deşeurilor realizate în anul 2019 și cu prognoza din PJGD.
Compoziţie

Zona urbană (%)

Zona rurală (%)

Hârtie și carton

12,58

11,93

Plastic

11,24

10,6

Metale

2,39

1,83

Sticlă

5,19

4,32

Total reciclabile

31,4

28,68

Biodegradabil

56,35

57,62

altele

12,25

13,7

5.
Rata minimă de capturare a deşeurilor reciclabile luate în calcul pentru anul 2021
este de 60% din cantitatea generată.
6.
Eficiența staţiei de sortare: minim 75% din cantitatea intrată.
7.
S-au luat în considerare, potrivit reglementărilor în vigoare, sumele estimate a fi
recuperate de la OIREP-uri în urma valorificării deşeurilor de ambalaje colectate în cadrul
contractelor de delegare (aproximativ 3.976 tone/anul 2021, la un preţ de 800 lei / tonă).
Potrivit legislaţiei în domeniul gestionării deşeurilor, OIREP-urile asigură plata costului net
al gestionării categoriei de deşeuri reciclabile sus menţionate.
8.
Eficiența instalaţiei TMB: 20%.
9.
Respectarea modificărilor legislative introduse prin OUG 74/2018 pentru
modificarea și completarea Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii 249/2015
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deşeurilor de ambalaje și a OUG
196/2005 privind fondul pentru mediu.
10.
Pentru agenţii economici se ia în considerare cost/tonă.
11.
Ca urmare a celor prezentate mai sus, cantităţile de deşeuri estimate a fi
colectate în anul 2021 sunt:
Urban
Cantitate deşeuri menajere/similare/
reciclabile: 34.214,72 to

Rural
Cantitate deşeuri menajere/similare/
reciclabile: 26.931,00 to

TOTAL: 61.145,72 to

Astfel, pentru anul 2021, nivelul acestei taxe se modifică raportat la cele mai sus
indicate, după cum urmează:
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- Taxa utilizatori casnici din mediul urban: 10,27 lei/pers/luna+TVA (din care componenta
judeţeană 4,83 lei+TVA, componenta locală 5,44 lei+TVA); valoarea totală cu TVA inclus
este de 12,22 lei/pers/luna.
- Taxa utilizatori casnici din mediul rural: 5,09 lei/pers/luna+TVA (din care componenta
judeţeană 2,39 lei+TVA, componenta locală 2,70 lei+TVA); valoarea totală cu TVA inclus
este de 6,05 lei/pers/luna.
- Taxa utilizatori non-casnici: 530,66 lei/tonă+TVA (din care componenta judeţeană
249,41 lei+TVA, componenta locală 281,25 lei+TVA), valoarea totala cu TVA inclus este de
631,49 lei/tona.
Având în vedere cele de mai sus, propunem spre aprobare următorul proiect de hotărâre.
DIRECTOR EXECUTIV
VALER BĂȚAGA
ANEXĂ

Articol / Varianta
iniţială

Nr.
Crt.
1

Articol / Modificare propusă

Justificarea modificării

CUPRINS
V. SANCȚIUNI
VI. DISPOZIȚII
FINALE
VII. ANEXE

V. FACILITĂTI PRIVIND PLATA TAXEI
SPECIALE DE SALUBRIZARE
VI. SANCȚIUNI
VII. DISPOZIȚII FINALE
VIII. ANEXE

Potrivit art.485, alin.(1) din
Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare,
autorităţile
deliberative
pot
acorda reduceri sau scutiri de la
plata taxelor speciale instituite
conform art.484, pentru anumite
categorii de persoane fizice sau
juridice.
Întrucât în forma anterioară a
Regulamentului
există,
în
conţinutul
acestuia,
capitolul
„Facilităţi privind plata taxei
speciale de salubrizare” sub nr.V,
iar în Cuprins acelaşi capitol V
este denumit „Sancţiuni” se
impune
corectarea
neconcordanţelor între Cuprins şi
conţinutul
Regulamentului,
constând în:
Introducerea în Cuprins a
capitolului
„Facilităţi
privind
plata
taxei
speciale
de
salubrizare”
sub
nr.V,
cu
renumerotarea corespunzătoare a
cap.V-VII care devin astfel Cap.VIVIII

Se elimină Anexa 12 și referirile la

Standardul român SR13400
este protejat de drepturi de autor,
8/31
fiind în proprietatea ASRO -

aceasta

2

Capitolul II - Modalităţi de stabilire a taxei speciale de salubrizare, Subcapitol II.2 Declaraţii de
impunere
Art.3 (1) Până la
depunerea Declaraţiei
de impunere pentru
primul an – ce trebuie
dată în termen maxim 6
luni de la data instituirii
taxei,
în
vederea
calculării sumelor de
plată pentru activitatea
de
salubrizare,
proprietarii imobilelor
cu
destinaţie
de
locuinţa,
persoane
fizice, vor plăti sumele
aferente serviciilor de
salubrizare pentru 3
persoane
aflate
în
acelaşi spaţiu de locuit
sau conform evidențelor
primăriei
(în
cazul
existenței
unor
asemenea evidențe).
(2) În cazul în care
nu intervin modificări în
ceea
ce
priveşte
numărul de persoane
declarate sau modificări
pe
parcursul
desfăşurării activităţii,
nu
este
necesară
depunerea
de
noi
declaraţii.
(3) Declaraţiile de
impunere se depun în
termen de 30 de zile de
la
dobândirea
proprietăţii,
de
la
începerea activității sau
a modificării bazei de
taxare.

3

„Art.3 (1) În vederea calculării taxei
speciale de salubritate, proprietarii
imobilelor au obligaţia depunerii:
a) Declaraţiei de impunere, dată pe
propria răspundere, conform
anexelor
1-4
la
prezentul
regulament, în cazul în care nu a
fost depusă nici o declaraţie
începând cu anul 2019, precum și
în cazul achiziţionării unui
imobil;

Acest nou alineat a fost
introdus pentru indicarea o dată în
plus a documentelor ce trebuie
depuse de proprietarii imobilelor
în vederea calculării taxei de
salubrizare pentru fiecare imobil
deținut.

b) Declaraţiei rectificative, conform
anexelor
5-8
la
prezentul
regulament, în cazul în care au
apărut modificări în componența
familială față de precedenta
declaraţie, sau în cazul în care
au apărut modificări în structura
organizatorică a entităţii;
(2) Până la depunerea Declaraţiei de
impunere pentru primul an – ce trebuie
dată în termen maxim de 6 luni de la data
instituirii taxei, în vederea calculării
sumelor de plată pentru activitatea de
salubrizare, proprietarii imobilelor cu
destinaţie de locuinţă, persoane fizice, vor
plăti sumele aferente serviciilor de
salubrizare pentru 3 persoane aflate în
acelaşi spaţiu de locuit sau conform
evidențelor primăriei (în cazul existenței
unor asemenea evidențe).
(3) În cazul în care nu intervin
modificări în ceea ce privește numărul de
persoane declarate sau
modificări pe
parcursul desfăşurării activităţii, nu este
necesară depunerea de noi declaraţii.
(4) Declaraţiile de impunere se depun
în termen de 30 de zile de la dobândirea
proprietăţii, de la începerea activităţii sau
a modificării bazei de taxare.”

Capitolul II - Modalități de stabilire a taxei speciale de salubrizare, Subcapitol II.2 Declarații de
impunere, art. 4
Alineatele 3-18

4

Asociaţia de Standardizare din
România, de la care poate fi
achiziţionat.

Alineatele 1-16

Renumerotare alineate pentru
eliminarea erorilor de redactare

II - Modalități de stabilire a taxei speciale de salubrizare, Subcapitol II.2 Declarații de impunere
Art. 5 (1) In cazul
nedepunerii declaraţiei
pentru
stabilirea
cuantumului
taxei

„Art. 5 (1) In cazul nedepunerii
declaraţiei pentru stabilirea cuantumului
taxei speciale de salubrizare, obligaţia de
plată va fi stabilită din oficiu de către

Alin. (3) se introduce pentru a
stabili sumele datorate pentru
imobilele nelocuite/nefuncționale.
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speciale de salubrizare,
obligaţia de plată va fi
stabilită din oficiu de
către fiecare UAT, fiind
stabilite
valori
de
corecţie
conform
prevederilor legale în
vigoare referitoare la
sancţiunile ce se impun
celor care nu deţin un
contract de salubrizare.
(2) Stabilirea din
oficiu a taxei speciale
de salubrizare se face
prin
emiterea
unor
decizii de impunere
emise
în
condiţiile
Codului de Procedura
Fiscala.
5

fiecare UAT, fiind stabilite valori
corecţie conform prevederilor legale
vigoare referitoare la sancţiunile ce
impun celor care nu deţin un contract
salubrizare.

de
în
se
de

(2) Stabilirea din oficiu a taxei speciale
de salubrizare se face prin emiterea unor
decizii de impunere emise în condiţiile
Codului de Procedura Fiscala.
(3) Proprietarii care declară că un
anumit imobil este nelocuit/nefuncțional,
vor datora taxa de salubrizare pentru
imobilul respectiv pentru o persoană.

Capitolul II - Modalități de stabilire a taxei speciale de salubrizare, Subcapitol II.3 Modalitatea de
calcul a taxei speciale de salubrizare
Art.7 (1) Nivelul
taxei
speciale
de
salubrizare pentru anul
2019, este prezentat în
tabelul de mai jos.
Detalii referitoare la
structura
pe
componente
a
sistemului de taxe-anul
2019, sunt prezentate
în Anexa 10

„Art. 7 (1) Nivelul taxei speciale de
salubrizare pentru anul 2021, este
prezentat în tabelul de mai jos. Detaliile
referitoare la structura pe componente a
sistemului de taxe – anul 2021, sunt
prezentate în Anexa 10 la Regulament
……………..

Completarea alin. (3), după
lit. h), prin introducerea unei noi
litere - lit.i) cu referire la
veniturile primite de la OIREP, se
impune pentru ca aceste venituri
să
poată
fi
cuprinse
în
fundamentarea taxei.

(3) Nivelul anual al taxei se va stabili
luându-se în calcul următoarele elemente:
……….
i) veniturile rezultate din vânzarea
deşeurilor reciclabile de la staţiile de
sortare și vânzarea compostului precum și
cele obținute de la OIREP-uri (Organizațiile
care Implementează Răspunderea Extinsă a
Producătorilor) raportate la cantitatea de
deșeuri reciclabile valorificate.”

Art.
10
(1)
Colectarea, transportul
și eliminarea deşeurilor
provenite
de
la
utilizatorii casnici și
non-casnici,
generate
de
activităţi
de
amenajare
si/sau
reabilitare interioara a
spatiilor
aflate
in
proprietatea lor, se va
realiza in baza unui
contract încheiat direct
intre
operatorul
de
salubritate
si
generatorii de deşeuri.

„Art.10 (1) Colectarea, transportul și
eliminarea deşeurilor provenite de la
utilizatorii casnici și non-casnici, generate
de activităţi de amenajare si/sau
reabilitare interioara și/sau exterioară a
spatiilor aflate in proprietatea lor, precum
și a deșeurilor voluminoase la cerere, se va
realiza in baza unui contract încheiat
direct intre operatorul de salubritate si
generatorii de deşeuri.

Modificarea alin.(1) acoperă o
omisiune din versiunea anterioară
a Regulamentului,
în sensul
includerii deşeurilor rezultate din
amenajările
exterioare
ale
spațiilor aflate în proprietate
generatorilor de deșeuri

Colectarea deşeurilor de la evenimente
speciale, a deşeurilor depozitate pe
terenuri private, etc., se va realiza pe
baza
unui
contract
încheiat
intre
operatorul de salubrizare și generatorii de
deșeuri, sau/și UAT.

Colectarea
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deşeurilor
de
la
evenimente speciale, a
deşeurilor abandonate,
a deşeurilor depozitate
pe terenuri private,
etc., se va realiza pe
baza
unui
contract
încheiat
intre
generatorul de deşeuri
si UAT.
6

Capitolul IV - Gestionarea veniturilor și a cheltuielilor aferente serviciului de salubrizare
(2) Plata
contravalorii
activităţilor de
salubrizare prestate la
nivel local, se
realizează de câtre
fiecare UAT, în
conformitate cu
mecanismele și
procedurile de plată
stipulate în contractele
de colectare semnate,
în baza avizului dat de
către ADI Ecolect;

7

Capitolul VI Dispoziții finale

„(2) Plata contravalorii activităţilor de
salubrizare prestate la nivel local, se
realizează de către fiecare UAT, în
conformitate
cu
mecanismele
și
procedurile
de
plată
stipulate
în
contractele de colectare semnate, în baza
avizului pentru cantităţi dat de către ADI
Ecolect.”

Capitolul VI - Sancțiuni
„Art.16
(1)
Declarațiile
de
impunere/declarațiile rectificative depuse
după expirarea termenelor stabilite,
declarațiile incomplete și/sau neconforme
cu datele reale se sancționează în
condițiile legii.

Modificarea propusă – prin
emiterea avizului ADI Ecolect
raportat la cantități, are menirea
asigurării unei mai bune
monitorizări a trasabilității
deșeurilor

Redenumire capitol şi
modificare conținut
Pentru a se putea asigura
forţa coercitivă a Regulamentului,
se impune introducerea acestui
articol pentru detalierea
sancțiunilor spre cunoaşterea
tuturor.

(2) Stabilirea taxei speciale de
salubrizare în baza declarațiilor se va face
sub rezerva verificării ulterioare. În cazul
declarării unor date eronate sau false
privind numărul de persoane sau a altor
informații necesare calculării taxei,
obligația de plată se va stabili retroactiv,
începând cu data la care taxa a fost
datorată, pe baza datelor furnizate de
asociațiile de proprietari, de Serviciul
public comunitar local de evidență a
persoanelor Mureș, declararea neconformă
cu
realitatea
atrage
răspunderea
contravențională sau penală după caz.
(3)
Neplata
taxei
la
termenele
stabilite, respectiv întârzierea la plată,
atrage după sine calculul și plata
majorărilor de întârziere, precum și
aplicarea măsurilor de executare silită
prevăzute de legislația în vigoare.
9

Capitolul VI Dispoziții finale

Capitolul VII - Dispoziții finale

Renumerotare articol
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Art. 16 (1) În
conformitate cu art. 30
din Legea nr. 273/2006
cu
modificările
și
completările ulterioare
privind
finanţele
publice
locale,
prezentul Regulament
se aprobă de către
toate
unităţile
administrativ teritoriale
din judeţul Mureş.

10

Capitolul VII Anexe
Declar pe proprie
răspundere, cunoscând
prevederile art. 326 Cod
Penal referitoare la
falsul în declaraţii, că
toate datele furnizate
în această declaraţie
precum și documentele
ataşate sunt conforme
cu realitatea.

„Art. 17 (1) În conformitate cu art. 30
din Legea nr. 273/2006 cu modificările și
completările ulterioare privind finanţele
publice locale, prezentul Regulament se
aprobă
de
către
toate
unităţile
administrativ teritoriale din judeţul Mureş.
(2)
Anexele 1-12 fac parte integrantă
din prezentul Regulament.

Capitolul VIII Anexe
1.În cuprinsul Anexelor 1
declarația se reformulează astfel:

Renumerotare articol derivând
din introducerea celui anterior cu
sancţiunile, respectiv introducere
alin (2) cu menţiunea expresă a
anexelor ca parte integrantă din
Regulament, pentru a le conferi
valoare de tipizate/standard, după
caz, obligatorii, acoperindu-se
astfel o omisiune a Regulamentului
anterior

Renumerotare articol
–

8,

„Declar
pe
proprie
răspundere,
cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal
referitoare la falsul în declaraţii, că toate
datele furnizate în această declaraţie
precum și documentele ataşate sunt
conforme cu realitatea, totodată îmi
exprim acordul ca, unitatea administrativ
teritorială
Comuna/Oraș/Municipiul________________
_________ să colecteze și să prelucreze
datele mele cu caracter personal și a celor
declarate de mine (conform Legii nr.
190/2018 privind măsuri de punere în
aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European și al Consiliului
din 27 aprilie 2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și
privind libera circulație a acestor date.)
Totodată, temeiul prelucrării este unul
legal şi are la bază interesul public care
rezultă din exercitarea autorității publice
cu care este investită unitatea
administrativ teritorială.”
2. Anexa nr. 9 se modifică în sensul
indicării clare a modului de calcul a
cantităţilor de deşeuri generate de noncasnici.
3. Anexa nr.10 se modifică sub aspectul
cuantumului taxei, actualizându-se implicit
în mod corespunzător și nivelul de
suportabilitate al populaţiei.

4. Titlul Anexei nr. 11 se modifică și
devine
”Tarifele
pentru
colectarea,
transportul
și
eliminarea
deşeurilor
provenite de la utilizatorii casnici și non-

Modificarea se impune dat
fiind faptul că declaraţiile conţin
date cu caracter personal ceea ce
impune aplicarea prevederilor
Regulamentului General privind
Protecţia Datelor (RGPD).

Modificarea
se
impune
datorită eliminării Anexei nr. 12
din Regulament.
Noul nivel al taxei este
determinat pe baza datelor
rezultate
din
monitorizarea
activității de salubrizare în județul
Mureș pe anul 2020
A fost eliminată referirea la
realizarea colectării cadavrelor
animalelor de pe domeniul public
sau privat, având în vedere că
serviciile de ecarisaj nu fac
obiectul SMIDS.
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casnici,
generate
de
activităţi
de
amenajare și/sau reabilitare interioară a
spatiilor aflate în proprietatea lor,
colectarea deşeurilor de la evenimente
speciale, a deşeurilor voluminoase la
cerere, a deşeurilor verzi si a deşeurilor
abandonate, realizate în baza unui contract
încheiat direct între operatorul de
salubrizare și generatorii de deşeuri”

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.3590/09.02.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind pentru modificarea Anexei la HCJM nr.77/2019 privind
aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare
pentru finanţarea Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor solide menajere și
similare în judeţul Mureş și aprobarea nivelului taxei speciale de salubrizare pentru anul
2021
Contractul de asociere pentru Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în
judeţul Mureş” semnat de către reprezentanţii tuturor unităţilor administrativ teritoriale
din judeţ, asociate în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MURES (ADI
Ecolect Mureş), prevede la art. 16 că pentru asigurarea finanţării serviciilor de colectare,
transport, sortare, compostare și depozitare părțile convin de comun acord să stabilească,
în condiţiile legii, taxe speciale în sarcina beneficiarilor acestor servicii (utilizatori casnici
și non casnici).
Instituirea taxei speciale de salubrizare ca mecanism de finanţare a Sistemului de
Management Integrat al Deşeurilor Solide din judeţul Mureş (SMIDS Mureş) este prevăzută
în Cererea de finanţare și Analiza Instituţională, anexe ale Contractului de finanţare
nr.99065 din 30.06.2010 pentru proiectul SMIDS Mureş.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 77/27.06.2019 a fost aprobat Regulamentul
de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finanţarea sistemului
de management integrat al deşeurilor solide menajere și similare în judeţul Mureş.
În prezent, este necesară modificarea și completarea Regulamentului mai sus menţionat,
datorită:
•
modificărilor intervenite în legislaţia care reglementează serviciul public de
salubrizare;
•
necesităţii introducerii unor prevederi privind acoperirea anumitor costuri de către
organizaţiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor de ambalaje
(OIREP);
•

corectării unor erori de redactare;

•

introducerii unui capitol cu sancţiuni;

•
introducerii prevederilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și
libera circulaţie a acestor date;
•
introducerii tabelului cu valorile privind nivelul de suportabilitate a populaţiei
actualizată de Ministerul Fondurilor Europene.
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Conform proiectului SMIDS Mureş, taxa de salubrizare este stabilită pentru:
a) - persoane fizice (populaţie/utilizatori casnici)
b) - persoane juridice (agenţi economici/utilizatori non-casnici)
Taxa de salubrizare pentru persoanele fizice este diferenţiată în funcţie de mediul în care
locuiesc: mediul urban şi mediul rural;
Taxa de salubrizare pentru persoanele juridice este unică, indiferent de mediul în care își
desfăşoară activitatea,
Taxa de salubrizare include două componente principale :
1.

Componenta locală

2.

Componenta judeţeană

1.Componenta locală, care este colectată de fiecare UAT și rămâne la dispoziţia acestuia,
cu următoarele subcomponente:
a)
TLO - Componenta locală de operare destinată pentru plata costurilor de operare și
întreţinere a activităţilor de colectare separată, transport separat, transfer separat și
transport separat după transfer, dacă acesta din urma este efectuat de operatorul zonal
de colectare și este stabilită pe baza tarifelor propuse în conformitate cu contractele
încheiate cu operatorii;
b)
TLC - Componenta locală corespunzătoare contribuţiei de nerealizare a
obiectivelor de reducere a cantităţilor de deşeuri încredinţate spre depozitare finală
stabilită în OUG 196/2005 cu modificările si completările ulterioare la art. 9 litera ”p” și
având valorile cuprinse în Anexa 7 din Legea nr. 211/2011 a deşeurilor.
2.Componenta judeţeană, care se colectează de fiecare UAT și se transferă către Consiliul
Judeţean Mureş, cu următoarele subcomponente:
a)
TJO - Componenta judeţeană de operare, destinată pentru plata operatorilor
desemnaţi ai infrastructurii judeţene de gestionare a deşeurilor realizate prin proiectul
SMIDS Mureş - respectiv a operatorului staţiei de sortare, transfer, compostare de la
Cristești, a operatorului staţiei de tratare mecanico-biologică de la Sînpaul, a operatorului
depozitului zonal Sînpaul și pentru transportul de la staţiile de transfer zonale, după caz,
stabilită în baza tarifelor propuse în conformitate cu Contractele încheiate cu Operatorii
staţiilor de tratare (respectiv cu operatorul staţiei de sortare, transfer, compostare si
operatorul staţiei TMB) și a Operatorului depozitului de deşeuri nepericuloase;
b)
TJI - Componenta județeană de înlocuire și dezvoltare, care corespunde
recuperării uzurii morale și fizice a elementelor infrastructurii, precum și finanţării
obiectivelor de dezvoltare aprobate;
c)
TJC - Componenta judeţeană corespunzătoare contribuţiei pentru economia
circulară datorată la Fondul de mediu potrivit prevederilor de la art. 9 litera c) din OUG
196/2005 cu modificările si completările ulterioare și având valorile stabilite in Anexa 2 a
OUG 196/2005.
Taxa specială de salubritate se calculează de către ADI Ecolect și se aprobă conform
prevederilor legale în vigoare, în funcţie de actualizările/modificările intervenite în
structura componentelor acestei taxe.
Taxa specială este exprimată în următoarele unităţi de măsură:
- pentru utilizatorii casnici, atât din mediul rural, cât și din mediul urban:
[(lei/persoana/lună)];
- pentru utilizatorii non-casnici: [(lei/t)].
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La stabilirea taxei speciale se va considera asigurarea suportabilităţii de către utilizatori,
aşa cum aceasta a fost definita în Aplicaţia de finanţare.
Astfel pentru anul 2021 valoarea taxei de salubrizare s-a calculat ţinând cont de
următoarele aspecte:
1.
Creşterea Contribuţiei pentru economia circulară de la 50 lei / tonă în anul 2020 la
este 80 lei/tonă în anul 2021, conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 74 din 2018 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 211 din 2011 privind regimul deşeurilor a Legii nr. 249
din 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196 din 2005 privind Fondul de Mediu.
2.
Cantităţile de deşeuri generate într-o perioadă de un an de zile (01.11.201931.10.2020) – 62.399,29 to.
3.
Populaţia luată în calcul, în mediul urban este de 95.016 locuitori, iar în mediul
rural este de 181.535 locuitori, conform datelor furnizate de către unităţile administrativteritoriale (fără zona 2 – Contractul având ca obiect colectarea și transportul deşeurilor
aferente zonei 2 nu este atribuit).
4.
Fluxurile de deşeuri reciclabile și de alte categorii de deşeuri cuprinse în Caietele
de sarcini (exceptând deşeurile voluminoase, periculoase și cele din serviciile publice
altele decât cele prevăzute în proiectul SMIDS Mureş) au fost coroborate cu analizele de
caracterizare a deşeurilor realizate în anul 2019 și cu prognoza din PJGD.
5.
Rata minimă de capturare a deşeurilor reciclabile luate în calcul pentru anul 2021
este de 60% din cantitatea generată.
6.

Eficiența staţiei de sortare: minim 75% din cantitatea intrată.

7.
S-au luat în considerare, potrivit reglementărilor în vigoare, sumele estimate a fi
recuperate de la OIREP-uri în urma valorificării deşeurilor de ambalaje colectate în cadrul
contractelor de delegare (aproximativ 3.976 tone/anul 2021, la un preţ de 800 lei / tonă).
Potrivit legislaţiei în domeniul gestionării deşeurilor, OIREP-urile asigură plata costului net
al gestionării categoriei de deşeuri reciclabile sus menţionate.
8.

Eficiența instalaţiei TMB: 20%.

9.
Respectarea modificărilor legislative introduse prin OUG 74/2018 pentru
modificarea și completarea Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii 249/2015
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deşeurilor de ambalaje și a OUG
196/2005 privind fondul pentru mediu.
10.

Pentru agenţii economici se ia în considerare cost/tonă.

11.
Ca urmare a celor prezentate mai sus, cantităţile de deşeuri estimate a fi
colectate în anul 2021 sunt:

Cantitate deşeuri menajere/similare/ reciclabile:

to

Urban

34.214,72

Rural

26.931,00

TOTAL

61.145,72

Astfel, pentru anul 2021, nivelul acestei taxe se modifică raportat la cele mai sus
indicate, după cum urmează:
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Valoare taxă specială salubrizare 2020
fără TVA
Specificaţie

0
Taxa utilizatori
casnici din mediul
urban
Taxa utilizatori
casnici din mediul
rural
Taxa utilizatori noncasnici

U/M

TVA

Total
taxa

4=(2+3)*19%

5=2+3+4

Componenta
județeană
2

Componenta
locală
3

lei/[pers/luna]

4,83

5,44

1,95

12,22

lei/[pers/luna]

2,39

2,7

0,96

6,05

249,41

281,25

100,83

631,49

1

lei/tona

Având în vedere cele prezentate anterior, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre
alăturat.
DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr.3592/09.02.2020

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCJM nr.77/2019 privind
aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare
pentru finanţarea Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor solide menajere și
similare în judeţul Mureş și aprobarea nivelului taxei speciale de salubrizare pentru anul
2021
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu
Referatul de aprobare nr.3584 din 09.02.2021 și în considerarea celor reținute în Raportul
de specialitate al Direcției de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte nr.3587 din
09.02.2021, respectiv Raportul de specialitate al Direcției economice nr.3590 din
09.02.2021.
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:
În adoptarea actului administrativ sunt incidente prevederile Legii nr.273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciului de
salubrizare a localităților nr.101/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii
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nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, ale OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu
modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.52/2003 privind transparența
decizională în administrație publică, republicată,precum și cele ale art.87 alin.(1)-(3),
art.173 alin.(1) lit.„b” coroborate cu cele ale alin.(3) lit.„c”, respectiv ale alin.(1) lit.„d”
coroborate cu cele ale alin.(5) lit.„m” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.77/2019 a fost aprobat Regulamentul de
instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finanțarea sistemului de
management integrat al deșeurilor solide menajere în județul Mureș.
Din înscrisurile care însoţesc proiectul de hotărâre reiese că, modificarea și completarea
actului administrativ este determinată de apariția unor modificări legislative cu impact
asupra prevederilor aplicabile serviciului public de salubrizare, necesitatea introducerii
unor prevederi privind acoperirea anumitor costuri de către organizațiile care
implementează răspunderea extinsă a producătorilor de ambalaje (OIREP), introducerea
unor sancțiuni pentru nerespectarea obligației de depunere a declarațiilor de
impunere/declarații rectificative, a unor prevederi referitoare la prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date.
În sensul celor mai sus arătate și pentru facilitarea înțelegerii modificărilor
intervenite/operate asupra Regulamentului, în anexa la referatul ce constituie
instrumentul de prezentare și motivare a actului supus analizei juridice, sunt surprinse
într-o structură tabelară în mod comparativ, reglementările actuale ale Regulamentului,
modificările și completările propuse la acesta, precum și motivarea acestora.
Totodată prin proiectul de act administrativ se propune aprobarea nivelului taxei speciale
de salubrizare pentru anul 2021, pentru fiecare categorie distinctă de utilizatori, inclusiv
cota aferentă contribuțiilor legale la Fondul de mediu.
Potrivit prevederilor art.17 din Contractul de asociere încheiat de reprezentanții tuturor
unităților administrativ-teritoriale din județ, asociate în Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară ECOLECT MUREȘ (ADI Ecolect Mureș), pentru Proiectul „Sistem de
management integrat al deșeurilor în județul Mureș”,în vederea asigurării finanțării
serviciilor de colectare, transport, sortare, compostare și depozitare, părțile contractante
au convenit de comun acord să stabilească, în condițiile legii, taxe speciale în sarcina
beneficiarilor acestor servicii (utilizatori casnici și non casnici).
Cadrul legal general prin care se pot institui taxe speciale pentru funcționarea unor
servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice și juridice, este stabilit prin
Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, prin Legea serviciului de
salubrizare a localităților nr.101/2006 cu respectarea Legii nr.273/2006 privind finanțele
publice locale.
Astfel, potrivit alin.(1) al art.30 din Legea nr.273/2006, pentru înființarea unor servicii
publice locale, create în interesul persoanelor fizice și juridice, consiliile locale/județene
aprobă taxe speciale, iar la alin.(2) al aceluiași articol se stipulează că cuantumul taxelor
speciale se stabilesc anual, iar veniturile obținute din acestea se utilizează integral pentru
acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice de interes local,
precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a acestor
servicii.
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De asemenea, conform dispozițiilor art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,
pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi
juridice, precum şi pentru promovarea turistică a localităţii, consiliile locale/judeţene,
pot adopta taxe speciale.
Potrivit prevederilor art.8 alin.(1) din Legea nr.51/2006 și ale art.6 dinLegea nr.101/2006,
autorităţile administraţiei publice localeau competențe exclusive în ceea ce privește
înființarea, organizarea, gestionarea, funcționarea, coordonarea și atribuirea serviciului
public de salubrizare, respectiv crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea şi
exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale
care compun sistemele de utilităţi publice,având printre atribuțiile din acest domeniu și
cea privind stabilirea taxelor speciale și aprobarea anuală a tarifelor pentru serviciile
comunitare de utilități publice, cu respectarea reglementărilor în vigoare potrivit
dispozițiilor alin.(3) lit.„j” al art.8 din Legea nr.51/2006.
Conform dispozițiilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 101/2006 „în funcție de natura
activităților prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât și în cazul gestiunii delegate,
pentru asigurarea finanțării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea
serviciului de salubrizare prin: (…) c) taxe speciale, în cazul prestațiilor de care
beneficiază individual fără contract.”
Structura și nivelul taxelor speciale, potrivit prevederilor alin.(8) al art.26 din Legea
nr.101/2006 „(…)vor fi stabilite astfel încât:
a) să acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare;
b) să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi
exploatare a serviciului de salubrizare;
c) să încurajeze investiţiile de capital;
d) să respecte şi să asigure autonomia financiară a operatorului.”
Ca atare, prin proiectul de act administrativ analizat, se urmărește asigurarea cadrului
legal necesar privind condițiile în care se asigură administrarea taxei speciale de
salubrizare pentru prestarea serviciului de salubrizare în județul Mureș.
Analizând modificările și completările Regulamentului de instituire și administrare a taxei
speciale de salubrizare pentru finanțarea sistemului de management integrat al deșeurilor
solide menajere în județul Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș
nr.77/2019, respectiv modalitatea de stabilire a taxei speciale pentru anul 2021,
apreciem că acestea respectă și reflectă dispozițiile legale în vigoare, respectiv se
circumscriu competențelor și atribuțiilor legale ale autorității deliberative.
Din analiza proiectului de act administrativ rezultă că sunt respectate prevederile art.30
din Legea nr.273/2006, potrivit cărora veniturile obținute din taxa specială se vor utiliza
integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru finanţarea cheltuielilor curente
de întreţinere şi funcţionarea serviciilor publice de interes local.
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că
potrivit prevederilor art.87 alin.(1)-(3), ale art.173 alin.(1) lit.„b” coroborate cu cele ale
alin.(3) lit.„c”, respectiv ale alin.(1) lit.„d” coroborate cu cele ale alin.(5) lit.„m”
dinOrdonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, consiliul județean stabilește și aprobă taxe și impozite locale, în
condițiile legii, respectiv asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice
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comunitare de utilitate publică de interes judeţean, iar potrivit art.30 din Legea nr.
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, are
competența aprobării de taxe speciale pentru funcționarea unor servicii publice locale,
create în interesul persoanelor fizice și juridice.
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
transparențadecizională în administrația publică, republicată, cu modificările și
completărileulterioare, impun ca la publicarea anunțului, autoritatea administrației
publice să stabilească o perioadă de cel puțin 10 zile calendaristice în cazul proiectelor de
actenormative pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii.
Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre pentru modificarea
Anexei la HCJM nr.77/2019 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare
a taxei speciale de salubrizare pentru finanţarea Sistemului de Management Integrat al
Deşeurilor solide menajere și similare în judeţul Mureş și aprobarea nivelului taxei
speciale de salubrizare pentru anul 2021, 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

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr.5058/24.02.2020

NOTĂ
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCJM nr.77/2019 privind aprobarea
Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru
finanţarea Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor solide menajere și similare în
judeţul Mureş și aprobarea nivelului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021
Proiectul de act administrativ are caracter normativ, respectiv cuprinde prevederi de
aplicabilitate repetată și se adresează unui număr nedeterminat de subiecte de drept,
fiind inițiat în aplicarea dispozițiilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciului de salubrizare a localităților
nr.101/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.51/2006 privind
serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările
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ulterioare, ale OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și
completările ulterioare.
Ca atare, în ceea ce privește procedura de elaborare și aprobare, se impunea respectarea
prevederilor legale anterior menționate, precum și cele ale Legii nr.52/2003 privind
transparența decizională în administrație publică, republicată.
În considerarea dispozițiilor legale mai sus amintite, proiectul de act administrativ a fost
publicat pe pagina proprie de internet a autorității publice județene în data de
09.02.2021, conform Anunțului înregistrat sub nr. 3606, prevăzându-se un termen de 10
zile, respectiv 20.02.2021, până la care să poată fi formulate propuneri, sugestii sau
opinii cu privire la acesta, astfel cum reglementează art.7 alin. (4) din Legea nr.52/2003,
republicată.
Întrucât, nu a fost formulată nicio solicitare scrisă de către o asociație legal constituită/o
altă autoritate publică, după caz, în condițiile de reglementare ale art.7 alin.(9) din
Legea nr.52/2003, nu s-a impus organizarea unei dezbateri publice.
Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul pentru pentru modificarea
Anexei la HCJM nr.77/2019 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare
a taxei speciale de salubrizare pentru finanţarea Sistemului de Management Integrat al
Deşeurilor solide menajere și similare în judeţul Mureş și aprobarea nivelului taxei
speciale de salubrizare pentru anul 2021, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus
dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș, ulterior avizării de către
comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din Ordonanța de
urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.
DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

HOTĂRÂREA NR.23
din 25 februarie 2021
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 191 din 17
decembrie 2020 privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2021
bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate
Consiliului Judeţean Mureş
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr. 1203 din 15.01.2021 al Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Serviciul buget nr. 1276 din 18.01.2021, raportul
Serviciului juridic nr. 1295 din 18.01.2021, precum şi avizul comisiilor de specialitate,
Ținând cont de prevederile:
- art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare;
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- art. 20 alin. (1) lit. „b”, art. 27, art. 30 alin. (1), (2) și (6) și art. 68 din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul dispozițiilor art. 87 și ale art. 173 alin. (1) lit. „f”, coroborate cu cele ale alin.
(3) lit. „c” și ale art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Cu respectarea procedurii reglementate de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 191/2020 privind aprobarea unor tarife şi
taxe locale datorate în anul 2021 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor
subordonate Consiliului Judeţean Mureş se modifică și se completează, după cum
urmează:
1. După Anexa nr. 6, prevăzută la art. 1, se introduce o nouă anexă, Anexa
nr. 7, cu conținutul cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
2. La art. 1, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
„(2) Tarifele prevăzute în Anexa nr. 7 devin aplicabile la data aducerii lor la cunoștință
publică în condițiile art. 2, alin. (2).”
Art.II. Prezenta Hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al Județului Mureș.

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

PREȘEDINTE
Nr. 1203/15.01.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Județean Mureș nr. 191/17.12.2020 privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate,
în anul 2021, bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului
Judeţean Mureş
Potrivit dispoziţiilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 30, alin (2) din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru
prestarea unor servicii persoanelor fizice sau juridice, consiliile judeţene pot adopta taxe
speciale.
Conform prevederilor art. 30, alin (2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele 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
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juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-a instituit taxele
respective.
Transilvania Motor Ring este un obiectiv aflat în domeniul public al Județului Mureș și în
administrarea Consiliului Județean Mureș având ca obiectiv general creșterea contribuției
turismului la dezvoltarea locală și regională.
În considerarea prevederilor Regulamentului de utilizare a complexului Transilvania Motor
Ring, potrivit cărora tarifele de închiriere se stabilesc anual prin Hotărâre a Consiliului
Județean Mureș, prin Nota internă nr. 35253 din 24.12.2020, Serviciul Administrativ
Întreținere Complex Transilvania Motor Ring, din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Mureș, propune ca nivelul tarifelor pentru prestările de servicii
efectuate pentru persoanele fizice și juridice, pentru anul 2021, să se mențină la nivelul
celor stabilite în HCJM nr. 86 din 09.08.2018 privind aprobarea Regulamentului de
utilizare și a tarifelor de închiriere a Complexului Transilvania Motor Ring.
Față de cele de mai sus, supunem dezbaterii și aprobării proiectului de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.1276/18.01.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean
Mureș nr.191/17.12.2020 privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate, în anul
2021, bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean
Mureş
Potrivit dispoziţiilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare și 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-au instituit taxele
respective.
Transilvania Motor Ring este un obiectiv aflat în domeniul public al Județului Mureș și în
administrarea Consiliului Județean Mureș.
Acesta a fost realizat prin proiectul „Parc auto pentru sporturi cu motor” având ca
obiectiv general creșterea contribuției turismului la dezvoltarea locală și regională
respectiv crearea în județul Mureș a unui „turism de nișă” pentru amatorii de sporturi cu
motor.
Veniturile proprii ale bugetelor instituțiilor publice, potrivit art. 68 alin. (2) din Legea
privind finanțele publice publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările
ulterioare, se constituie din prestări de servicii, chirii, manifestări culturale și sportive,
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concursuri artistice, publicații, prestații editoriale, studii, proiecte,
produse din activități proprii sau anexe și altele.

valorificări de

Prin Nota internă nr.35.253/24.12.2020, Serviciul Administrativ Întreținere Complex
Transilvania Motor Ring, din cadrul aparatului propriu, propune ca nivelul taxelor și
tarifelor pentru prestările de servicii efectuate pentru persoanele fizice și juridice, pentru
anul
2021,
să
se
mențină
la
nivelul
celor
stabilite
în
HCJM
nr. 86/09.08.2018 privind aprobarea Regulamentului de utilizare și a tarifelor de
închiriere a Complexului Transilvania Motor Ring.
La stabilirea tarifelor de închiriere s–a luat în calcul Stadiul de oportunitate privind
concesionarea complexului „Transilvania Motor Ring”, întocmit de S.C. Koncylion S.R.L.,
în baza contractului de prestări servicii nr. 25.162/1K/20.11.2017.
Astfel, în Studiul de oportunitate întocmit de către societatea mai sus menționată
respectiv prin cercetarea pieței de profil din țară și din străinătate au fost identificate
venituri din: vânzarea de bilete, taxe de participare, închirieri de pistă sau a spațiului
pentru restaurant și din taxe de parcare.
Menționăm faptul că, singura modalitate care servește cel mai bine interesului nostru,
este ca circuitul să se închirieze cu toate dotările sale și nu defalcate distinct pe
facilitățile existente: circuit, boxe, centru medical, săli de ședințe, sistem de
cronometrare, loje, etc.
Din perspectiva celor de mai sus, proiectul de hotărâre alăturat poate fi supus dezbaterii
și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș.

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr.1295/18.01.2020

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Județean Mureș nr. 191 din 17.12.2020 privind aprobarea unor tarife și taxe locale
datorate în anul 2021 bugetului propriu al județului Mureș și instituțiilor subordonate
Consiliului Județean Mureș
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu
Referatul de aprobare nr. 1203 din 15.01.2021 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:
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Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea
actului administrativ sunt incidente prevederile art. 87 din Codul administrativ, ale Legii
privind finanțele publice locale nr. 273/2006, precum și ale Legii nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal,ambele cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozițiilor 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
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.
Cuantumul taxelor se stabilește anual conform prevederilor art.30, alin.(2) din Legea
nr.273/2006, iar veniturile obținute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea
cheltuielilor efectuate pentru înființarea serviciilor publice de interes local, precum și
pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare a acestor servicii.
În acest context, Serviciul Administrativ Întreținere Complex Transilvania Motor Ring a
înaintat propuneri privind aprobarea taxelor pentru serviciile oferite în anul 2021,
cuprinse în anexa la proiectul de act administrativ.
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că
potrivit prevederilor art. 87 și art. 173, alin. (1), lit. „b”, coroborate cu cele ale alin. (3),
lit. „c” din Codul administrativ, Consiliul Județean Mureș în îndeplinirea atribuțiilor
privind dezvoltarea economico-socială a județului stabilește și aprobă taxe, în condițiile
legii.
Proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor art.80-82, raportate la
cele ale art. 6, alin.(3) coroborat cu art. 30 din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si completările
ulterioare.
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.
Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre pentru modificarea
și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 191 din 17.12.2020 privind
aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în anul 2021 bugetului propriu al județului
Mureș și instituțiilor 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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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

HOTĂRÂREA NR.24
din 25 februarie 2021
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 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. 2979/03.02.2021 al Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice și raportul Serviciului juridic,
precum
şi
avizul
comisiilor
de
specialitate,
respectiv
adresele
nr.642 din 07.12.2020, nr.701 din 23.12.2020, nr.2 din 04.01.2021 și nr.14 din 12.01.2021
ale Teatrului pentru Copii și Tineret Ariel,
Având în vedere prevederile:
- 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. 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,
În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. „d”, coroborate cu cele ale alin. (5)
lit. „d” și ale art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea
procedurilor reglementate de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.I. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 131 din 27 august 2020 privind
aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură subordonate Consiliului Județean
Mureș se modifică după cum urmează:
- punctul III „Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel”, se modifică și se completează, urmând
a avea conținutul cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II. (1) De executarea prezentei hotărâri răspund Direcția economică și Teatrul pentru
Copii și Tineret Ariel.
(2) Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul Oficial al județului Mureș și se comunică
Instituției Prefectului Județului Mureș și Teatrului pentru Copii și Tineret Ariel.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma
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PREȘEDINTE
Nr. 2979/03.02.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Județean Mureș nr.131/27 august 2020 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 aplicarea prevederilor legale invocate mai sus și ținânt cont de propunerile instituțiilor
de cultură subordonate, autoritatea publică județeană a aprobat, prin HCJ nr.131 din 27
august 2020, nivelul taxelor și tarifelor percepute de aceste instituții.
Prin adresele nr. 642/7.12.2020, 701/23.12.2020, 02/04.01.2021 și 14/12.01.2021 depuse
la Consiliul Județean Mureș, Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel Târgu Mureș, solicită
modificarea tarifelor unor categorii de bilete și abonamente aprobate, dar și introducerea
unor noi categorii. Se precizează că această solicitare este determinată de adaptarea
programelor și a modului de desfășurare a spectacolelor la situația actuală a pandemiei de
Covid 19, prin introducerea unor modalități de lucru și difuzare a spectacolelor în sistem
on-line.
În aceste condiții, propunem spre aprobare modificarea și completarea punctului III Teatrul
pentru Copii și Tineret Ariel Târgu Mureș, urmând a avea conținutul cuprins în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 3067/3.02.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Județean Mureș nr.131/27 august 2020 privind aprobarea unor taxe și tarife la
instituțiile de cultură subordonate Consiliului Județean Mureș
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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 a aprobat, prin HCJ
nr.131/27 august 2020 nivelul taxelor și tarifelor percepute de aceste instituții.
Prin adresele nr.642/07.12.2020, 701/23.12.2020, 02/04.01.2021 și 14/12.01.2021
depuse la Consiliul Județean Mureș, Teatrul pentru Copii și Tineret ”Ariel” a solicitat,
în urma unor analize efectuate asupra modului de sustinere a spectacolelor pe
perioada pandemiei de Covid 19, modificarea, în sensul scăderii, a tarifelor unor
categorii de bilete și abonamente, dar și introducerea unor categorii noi de bilete și
abonamente, după cum urmează:
Se solicită modificarea tarifelor pentru:
Bilete la spectacole pentru adulți
- pentru copii, elevi, studenți și pensionari
- pentru adulți

Aprobat

Propus

9,00

5,00

36,00

20,00

Scăderea tarifelor la biletele spectacolelor pentru adulți, este propusă a fi aprobată
pentru a încuraja participarea la spectacolele teatrului, în momentul în care situația
pandemică o va permite.
Se solicită introducerea unor noi categorii de bilete și abonamente, după cum
urmează:
- Bilet profesional – 5 lei – destinat elevilor și studenților din domeniul artelor
teatreale;
- Bilet de sponsor – 40 lei – reprezintă o categorie de bilete care poate fi achiziționată
de acei spectatori care doresc să sprijine funcționarea Teatrului pentru Copii și Tineret
Ariel;
- Bilet de protocol –0 lei, preț neafișat public – reprezintă invitațiile acordate de
instituție, evidențierea distinctă a acestui tip de bilet fiind necesară pentru
cuprinderea acestuia în statisticile referitoare la numărul de spectatori. Precizăm că
invitațiile se dau la spectacolele în premieră, celor din breasla actorilor (o
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invitație/familia actorului distribuit în spectacol), cadrelor din Universitatea de Arte
sau Teatrul Național, Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație
Artistică, precum și alte instituții cu care se colaborează, numărul aproximativ de
invitații pentru un spectacol fiind de 50.
- Abonament familial – 33 lei – reprezintă câte 3 bilete pentru copii și adulți, valabil
pentru 3 spectacole/premiere pentru copii;
- Abonament cu bilete la calup – 55 lei – reprezintă 5 bilete, pentru copii și adulți,
pentru spectacolul sau spectacolele pentru copii alese de spectator;
- Bilet pentru Spectacol Online – 15 lei/spectacol. Linkul spectacolului ales se poate
accesa doar de pe o singură adresă IP și poate fi vizionat de un număr nelimitat de ori
pe parcursul a 24 de ore de la accesare;
- Bilete sponsor – pentru Spectacole Online – 40 lei/spectacol. Reprezintă o categorie
de bilete care poate fi achiziționată, pentru spectacolele online, de acei spectatori
care doresc să sprijine funcționarea Teatrului pentru Copii și Tineret Ariel;
- Tarif pentru Spectacol Live Stream – 25 lei/spectacol. Linkul spectacolului LIVE
Stream se poate accesa doar de pe o singură adresă IP și poate fi vizionat doar o
singură dată, doar la ora afișată în calendar. Video-ul Live Stream nu se poate derula
înapoi sau înainte și nu se poate întrerupe.
Solicitarea de a introduce noi categorii de bilete și abonamente, este determinată de
adecvarea programelor și a modului de desfășurare a spectacolelor la situația actuală
dar și de necesitatea introducerii unor modalități de lucru și difuzare a spectacolelor
în sistem on-line.
Față de considerentele arătate, propunem spre aprobare modificarea și completarea
punctului III Teatrul pentru Copii și Tineret ”Ariel”, urmând a avea conținutul cuprins
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr. 3072/03.02.2021

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Județean Mureș nr. 131 din 27 august 2020 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. 2979 din 3.02.2021 și în considerarea celor reținute în Raportul
de specialitate nr. 3067 din 3.02.2021 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. 115/2019, am
procedat la verificarea legislației primare și secundare în aplicarea căreia este elaborat
proiectul, corespondența cu normele de competență incidente activității autorității
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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. 67, alin. (1), lit. „b” și art. 68 alin.
(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată,ale art. 20 din OG
nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și
desfășurarea activității de impresariat artistic, ale art. 84, alin. (4) și art. 205, alin. (3)
din Legea nr. 1/2011 a educației naționale,ale Legii nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, republicată, precum și cele ale art. 173, alin. (1), lit.
„d”, coroborate cu cele ale alin. (5), lit. „d” din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, toate cu modificările și completările ulterioare.
În contextul reglementărilor legale mai sus indicate, ținând cont de situația pandemică
actuală, respectiv de nevoia adaptării modului de desfășurare a spectacolelor prin
introducerea unor modalități de lucru și difuzare a acestora în sistem on-line, precum și
pe baza propriilor studii de piață,Teatrul pentru Copii și Tineret „Ariel” a înaintat
propuneri privind modificarea tarifelor și introducerea unor noi tarife pentru serviciile
culturale oferite comunității județene în anul 2021, respectiv pentru perioada rămasă din
stagiunea/ anul școlar 2020-2021, prezentate în anexa la proiectul de hotărâre.
Prin dimensionarea taxelor și tarifelor propuse,cu respectarea prevederilor legale se
urmărește asigurarea surselor de venituri proprii, în vederea angajării și acoperirii în mare
parte a cheltuielilor.
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”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.
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.
Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre pentru modificarea
și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 131 din 27 august 2020 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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DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr. 4585/03.02.2021

NOTĂ
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Județean Mureș nr. 131 din 27 august 2020 privind aprobarea unor taxe și tarife la
instituțiile de cultură subordonate Consiliului Județean Mureș
Proiectul de act administrativ are caracter normativ, respectiv cuprinde prevederi de
aplicabilitate repetată și se adresează unui număr nedeterminat de subiecte de drept,
fiind inițiat în aplicarea dispozițiilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale
Legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, ale OG nr. 21/2007 privind instituțiile
și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de
impresariat artistic, precum și ale Legii nr. 1/2011 a educației naționale, toate cu
modificările și completările ulterioare.
Ca atare, în ceea ce privește procedura de elaborare și aprobare, sunt incidente
prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru asigurarea transparenței decizionale, proiectul de act administrativ a fost publicat
pe pagina proprie de internet a autorității publice județene și afișat la sediul instituției în
data de 04.02.2021, conform Anunțului înregistrat sub nr. 3129 din 04.02.2021, demers în
urma căruia nu s-au primit propuneri, sugestii sau opinii cu privire la acesta, astfel cum
se prevede la art. 7, alin. (4) din Legea nr.52/2003.
Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre pentru
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 131 din 27 august
2020 privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură subordonate Consiliului
Județean Mureș îndeplinește condițiile legale pentru a fi supusdezbaterii și aprobării
plenului Consiliului Județean Mureș, ulterior avizării de către comisiile de specialitate
nominalizate în condițiile art. 136, alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ.
DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș
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