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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 

 

HOTĂRÂREA NR.76 
din 27 mai 2021 

privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2021 
 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.13341/20.05.2021 al Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, raportul de specialitate al Serviciului buget nr.13413/21.05.2021, raportul Serviciului 
juridic nr.13480/21.05.2021, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere prevederile art.14 alin. (4), art. 19 alin. (2) și ale art. 26 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.56/2021 privind aprobarea bugetului general 
al Județului Mureș pentru anul 2021, se modifică și se completează după cum urmează: 

1. Anexele  nr.1, 2, 2/1, 2/2, 3/7, 3/35, 3/71, 3/74, 3/80 și 8 se modifică și se 
înlocuiesc cu anexele  nr.1/a, 2/a, 2/1/a, 2/2/a, 3/7/a, 3/35/a, 3/71/a, 3/74/a, 3/80/a și 
8/a. 

2. După anexa nr.3/95 se introduc 3 anexe noi, nr.3/96, 3/97 și 3/98. 

Art.II. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.75/2021 privind aprobarea 
documentaţiei tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici ai investiţiei 
„Construire, reabilitare, modernizare gard perimetral pista R.A. ”Aeroport Transilvania 
Târgu Mureș” se modifică în sensul că Titularul obiectivului de investiție este Consiliul 
Județean Mureș, iar Beneficiar este Județul Mureș. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa1_hot076_2021.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa2_hot076_2021.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa3_hot076_2021.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa8_hot076_2021.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa3_hot076_2021.xls
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PREȘEDINTE 

Nr. 13341/20.05.2021        
 

 
REFERAT DE APROBARE 

privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2021  

 
În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș, ca 
urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite, poate aproba 
modificarea și completarea bugetului propriu. 

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.75/2021 s-au aprobat 
indicatorii tehnico –economici ai investiţiei „Construire, reabilitare, modernizare gard 

perimetral pista R.A. Aeroport Transilvania Târgu Mureș”, investiție ce va fi realizată de 
Județul Mureș, se cuprinde suma de 1.516.000 lei la secțiunea de dezvoltare conform cu 
Anexa nr.3/96 și Anexa nr.8a, bugetul RA Aeroport Transilvania Târgu Mureș diminuându-se 
cu această sumă. 

Urmare adresei nr.1004/2021 Primăria Municipiului Târnăveni solicită alocarea de sume 
pentru executarea unor reparații la imobilul, ce face parte din domeniul public al Județului 
Mureș,  situat pe str. Avram Iancu nr.160. Imobilul este utilizat de Municipiul Târnăveni și 
de Fundația Buckner, în baza Hotărârilor Consiliului Județean Mureș nr.14/2007 și 
nr.110/2009. Suma de 216.000 lei reprezintă cotă parte din lucrări aferente spațiilor în care 
își desfășoară activitatea Centrul de zi Buckner. 

La solicitarea unor instituții (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Mureș, Centrul Militar Județean Mureș, etc) se modifică lista de investiții în cadrul bugetului 
aprobat. 

Modificările amintite se regăsesc în anexele nr. nr.1/a, 2/a, 2/1/a, 2/2/a, 3/7/a, 3/35/a, 
3/71/a, 3/74/a, 3/80/a, nr.3/96, 3/97, 3/98 și 8/a. 

Potrivit art.39 alin (3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările 
și completările ulterioare, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 
Județului Mureș pentru anul 2021 a fost depus pentru consultarea publicului în data de 19 
mai 2021, la avizierul instituției sub numărul 13186. 

Față de cele de mai sus, supunem dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre alăturat. 

 

 
PREŞEDINTE 
Péter Ferenc 
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DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr. 13413/21.05.2021 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2021  

 

 

În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș, ca 
urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite, poate aproba 
modificarea și completarea bugetului propriu. 

Prin adresa nr.12377/2021 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Mureș solicită modificarea listei de investiții la CRRN Brâncovenești, în cadrul bugetului 
aprobat. Modificările se regăsesc în Anexa nr.8a. 

Prin adresa nr.11965/2021, Centrul Militar Județean Mureș solicită cuprinderea în lista de 
investiții a două sisteme independente de comunicații, în valoare de 9000 lei, necesare 
desfășurării în condiții optime a activităților privind primirea, stocarea și transmiterea 
datelor cu caracter secret.  

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.75/2021 s-au aprobat 
indicatorii tehnico –economici ai investiţiei „Construire, reabilitare, modernizare gard 

perimetral pista R.A. Aeroport Transilvania Târgu Mureș”, se cuprinde suma de 1.516.000 lei 
la secțiunea de dezvoltare conform cu Anexa nr.3/96 și Anexa nr.8a, bugetul RA Aeroport 
Transilvania Târgu Mureș diminuându-se cu această sumă. Prin Hotărârea Consiliului de 
Administrație al R.A.„Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș nr. 23/2021 s-a aprobat 
introducerea unei noi poziții în lista de investiții: Reactualizare Studiu de Fezablitate 
”Hangar avioane cat. A cu anexe- Platforma și cale de rulare cu instalații aferente, inclusiv 
platforma pentru utilaje de handling” în valoare de 85.000 lei, concomitent cu diminuarea 
cu aceeași sumă a poziției: ”Execuție extindere pistă decolare-aterizare”. 

Se nominalizează obiectivele de investiții finanțate din venituri proprii la Spitalul Municipal 
Dr. Gheorghe Marinescu Tîrnăveni, conform adresei nr.13194/2021. 

Urmare adresei nr.1004/2021 Primăria Municipiului Târnăveni solicită alocarea de sume 
pentru executarea unor reparații la imobilul, ce face parte din domeniul public al Județului 
Mureș,  situat pe str. Avram Iancu nr.160. Imobilul este utilizat de Municipiul Târnăveni și 
de Fundația Buckner, în baza Hotărârilor Consiliului Județean Mureș nr.14/2007 și 
nr.110/2009. Suma de 216.000 lei reprezintă cotă parte din lucrări aferente spațiilor în care 
își desfășoară activitatea Centrul de zi Buckner. 

Modificările amintite se regăsesc în anexele nr.1/a, 2/a, 2/1/a, 2/2/a, 3/7/a, 3/35/a, 
3/71/a, 3/74/a, 3/80/a, nr.3/96, 3/97, 3/98 și 8/a. 

Potrivit art.39 alin (3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările 
și completările ulterioare, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 
Județului Mureș pentru anul 2021 a fost depus pentru consultarea publicului în data de 19 
mai 2020, la avizierul instituției sub numărul 13186. 

Din perspectiva celor de mai sus proiectul de hotărâre alăturat poate fi supus dezbaterii și 
aprobării plenului Consiliului Județean Mureș. 

 
 

                                            DIRECTOR EXECUTIV 
   Alin Mărginean 
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DIRECȚIA JURIDICĂ 
Nr.13480/21.05.2021 

RAPORT 

privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2021 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 
Referatul de aprobare nr. 13341 din 20.05.2021 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: 

În adoptarea actului administrativ sunt incidente prevederile art. 14 alin.(4), ale 19 alin.(2), 
ale art.26, ale 39 alin.(3), ale 82 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și ale art.88, art.173 alin.(1), lit.”b” 
coroborate cu cele ale alin.(3), lit.”a” din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ. 

Conform prevederilor art.88 din O.U.G nr.57/2019, ”bugetele locale ale 
unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale se elaborează, se aprobă, se execută şi se 
raportează în condiţiile legii care reglementează finanţele publice locale”. 

Astfel, potrivit prevederilor art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, ”pe parcursul exerciţiului bugetar, 
autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), 
în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de 
stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de 
credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleaşi proceduri ca şi aprobării 
iniţiale a acestora, cu excepţia termenelor din calendarul bugetar”. 

Din raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică reiese că prin actul 
administrativ supus aprobării se propune rectificarea bugetului general al Județului Mureș 
pentru anul 2021, având în vedere solicitările Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Mureș, ale Centrului Militar Județean Mureș și ale Municipiului Târnăveni. 

De asemenea, se propune rectificarea având în vedere că prin Hotărârea Consiliului 
Județean Mureș nr.75/2021 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai investiției 
„Construire, reabilitare, modernizare gard perimetral  pista R.A. Aeroport Transilvania 
Târgu Mureș" , investiție ce va fi realizată de către Județul Mureș, sens în care, se impune 
cuprinderea sumei de 1.516.000 lei la secțiunea de dezvoltare în bugetul Județului Mureș pe 
anul 2021, bugetul regiei diminuându-se cu această sumă. 

Pentru mai multă rigoare în exprimare, materialul precizează în clar distincția între 
titularul și beneficiarul lucrării – prin titular înțelegând instituția care gestionează 
obiectivul de investiții cu toate etapele sale - de la bugetare și până la recepție, beneficiar 
fiind persoana juridică de drept public ale cărei patrimoniu se îmbogățește, sens în care se 
propune modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.75/2021 privind 
aprobarea documentaţiei tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici ai 
investiţiei „Construire, reabilitare, modernizare gard perimetral pista R.A. Aeroport 
Transilvania Târgu Mureș”. 
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Proiectul de hotărâre analizat a fost supus procedurii reglementate prin art.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 2021, 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.77 
    din 27 mai 2021 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.57/2021 privind aprobarea 
ajutorului de stat de exploatare, a sumelor pentru finanțarea activității neeconomice 

aeronautice, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania 
Târgu Mureș”, pe anul 2021 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.13342/20.05.2021 al Președintelui Consiliului Județean 
Mureș,  raportul de specialitate al Direcției economice - Compartiment patrimoniu, servicii 
publice și guvernanță corporativă nr.13455/21.05.2021, raportul Serviciului juridic 
nr.13482/21.05.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere documentația R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, înaintată cu 
adresa nr. 3488/21.05.2021, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub 
nr.13.529/21.05.2021, 

Având în vedere prevederile art.4 alin.(1) și cele ale art.10 alin.(2) lit.”f” 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.3818/30.12.2019 
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. 57 din 22 aprilie 2021 privind aprobarea 
ajutorului de stat de exploatare, a sumelor pentru finanțarea activității neeconomice 
aeronautice, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania 
Târgu Mureș”, pe anul 2021, se modifică după cum urmează: 

1. Anexa nr.1 „ Bugetul de venituri și cheltuieli” se modifică și se înlocuiește cu Anexa 
nr.1/a. 

2. 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 nr.1/a 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/a „Bugetul de venituri şi cheltuieli”, coloana propuneri 
rectificare/rectificat  an curent (2021).  

https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa_hot077_2021.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa_hot077_2021.pdf
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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                                                                                           Contrasemnează                                                            
Péter Ferenc                                                                                      SECRETAR GENERAL 
                                                                                                                                                       Paul Cosma 

 
 
 

PREȘEDINTE 
Nr.13342/20.05.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.57/2021 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 2021 
 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.75/22.04.2021 s-a aprobat 
documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai investiției 
„Construire, reabilitare, modernizare gard perimetral pista R.A Aeroport Transilvania Târgu 
Mureș”, la valoarea de 1.515.683,78 lei.  

Întrucât obiectivul face parte din domeniul public al județului, prin Hotărârea de mai sus s-
a stabilit ca titular și beneficiar al investiției, Județul Mureș.  

Prin urmare, sumele necesare realizării investiției, cuprinse inițial în bugetul Regiei, se 
impune a fi retrase și cuprinse în bugetul Județului. 

Modificarea afectează Anexa nr.1 „ Bugetul de venituri și cheltuieli” și Anexa de 
fundamentare nr.4- Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare”, la Hotărârea 
Consiliului Județean Mureș nr.57/2021, prin care s-a aprobat bugetul de venituri și 
cheltuieli al Regiei. 

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 

aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 
nr.57/2021 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 2021. 

 
PREŞEDINTE 

      Péter Ferenc 
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DIRECȚIA ECONOMICĂ  
Nr. 13455/21.05.2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.57/2021 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 2021 

 
 

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.57/22.04.2021.  

În cadrul bugetului de venituri și cheltuieli, la activitatea de investiții au fost aprobate 
surse totale de finanțare  în valoare de 11.962 mii lei, din care, 11.882 mii lei, alocații de la 
bugetul județului. 

Unul dintre obiectivele de investiții prevăzute a fi realizate de regie în acest an  cu surse 
bugetare, este obiectivul cu titlul „PT și execuție reparație gard perimetral”, nominalizat în 
Anexa de fundamentare nr.4-Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare” cu suma 
de 1.516 mii lei. 

Pe de altă parte, prin Hotărârea Consiliului  Județean Mureș nr.75/22.04.2021 s-a aprobat 
documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai investiției „Construire, 
reabilitare, modernizare gard perimetral pista R.A Aeroport Transilvania Târgu Mureș”, la 
valoarea de 1.515.683,78 lei, pe baza Scenariului I, propus de firma proiectantă. 

Direcția Tehnică prin Nota Internă nr.13230/20.05.2021 sesizează Direcția Economică asupra 
faptului că, prin hotărârea de mai sus, s-a stabilit ca titular și beneficiar al investiției 
Județul Mureș și prin urmare, solicită cuprinderea sumelor de finanțare a investiției în 
bugetul autorității publice. 

De altfel, obiectivul face parte din domeniul public al județului Mureș.  

Având în vedere că fondurile necesare elaborării proiectului tehnic și execuției lucrărilor au 
fost alocate R.A „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, se impune atât rectificarea 
bugetului Consiliului Județean Mureș, cât și al Regiei prin scoaterea obiectivului din lista de 
investiții – Anexa de fundamentare nr.4  la Bugetul de venituri și cheltuieli. Modificarea este 
solicitată și de Regie, în cadrul documentației de rectificare a bugetului de venituri și 
cheltuieli, înaintată cu adresa nr.3488/21.05.2021, înregistrată la Consiliul Județean Mureș 
sub nr.13.529/21.05.2021. 

Modificarea afectează atât Anexa nr.4 – „Programul de investiții, dotări și sursele de 
finanțare” cât și Anexa nr.1- „Bugetul activității generale„ unde se prevăd sursele de 
finanțare  totale și sursele bugetare ale activității de investiții. 

Astfel, sursele totale de finanțare a investițiilor Regiei se diminuează cu suma de 1516  mii 
lei, de la 11.962 mii lei la 10.446 mii lei, iar sursele bugetare de la 11.882 mii lei la suma de 
10.366 mii lei. 

Pe de altă parte, în cadrul volumului rămas, Regia propune  includerea pe lista de investiții 
a obiectivului „ Actualizare SF hangar avioane cat.A cu anexe. Platforma și cale de rulare cu 
instalații aferente, inclusiv platforma pentru utilaje de handling.” Conform Notei de 
fundamentare a Regiei, actualizarea reprezintă aducerea la o maturitate a documentației 
realizate în anul 2019, astfel încât proiectul să poată fi implementat. În acest sens, 
urmează a se realiza reactualizarea expertizelor tehnice, actualizarea devizului general în 
conformitate cu OG nr.114/2018, reactualizarea expertizei topografice și a raportului de 
evaluare, actualizarea coridorului de expropriere, obținerea noilor avize pentru 
amplasamentul actualizat, precum și o documentație de expropriere pentru cauză de 
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utilitate publică. Totodată, pentru a facilita crearea unui centru operațional medical tip 
SMURD la Aeroportul Transilvania Târgu Mureș și deservirea aeronavelor acestuia în orice 
condiții de vizibilitate, se impune reactualizarea studiului și prin amenajarea unei 
platforme pentru elicoptere, cu instalații aferente. Suma necesară estimată este de 85 mii 
lei, Aeroportul propunând ca sursă de finanțare, economiile realizate la obiectivul 
“Execuție extindere pistă decolare-aterizare” , unde este prevăzută diminuarea valorii cu 
suma de 85 mii lei  (de la 4.276 mii lei la 4.191 mii lei). Modificările efectuate se regăsesc 
în Anexa de Fundamentare nr.4-„ Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare”. 

Având în vedere 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.57/2021 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare, a 
sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautic, precum  și a bugetului de 
venituri și cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” 

 
DIRECTOR EXECUTIV 

Alin Marginean 
 
 

 

 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr. 13482 /21.05 .2021 

 
RAPORT 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.57/2021 privind aprobarea 
ajutorului de stat de exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A „ Aeroportul 

Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2021 

 

  

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 
Referatul de aprobare nr. 13342 din 20.05.2021 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: 

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 
actului administrativ sunt incidente prevederile 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 administrativ-teritoriale sunt acţionari 
unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și 
completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.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.57/2021 s-a aprobat ajutorul de stat de 
exploatare, a sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice, precum și a 
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bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. ”Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 
2021. 

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.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. 

Din raportul de specialitate întocmit de către Direcția economică reiese faptul că, 
rectificarea de buget solicitată vizează diminuarea bugetului Regiei cu suma aferentă 
investiţiei „Construire, reabilitare, modernizare gard perimetral pista R.A. Aeroport 
Transilvania Târgu Mureș”, a cărei  documentaţie tehnico - economică și indicatori tehnico - 
economici a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.75/22.04.2021, 
investiție ce va fi realizată de către Județul Mureș. 

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.57/2021 privind aprobarea ajutorului de stat de 
exploatare și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A „ Aeroportul Transilvania Târgu 
Mureș”, pe anul 2021, 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.84 
din 27 mai 2021 

privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Județului 
Mureș și a situațiilor financiare anuale, cu anexe, pe anul 2020 

 
 
Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare  nr.13350/20.05.2021 al Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, raportul de specialitate al Serviciului buget nr. 13415/21.05.2021, raportul 
Serviciului juridic nr. 13478/21.05.2021, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

Ţinând seama de prevederile art.57 alin.(1) și (4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.191 alin 
(4) lit.”b” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

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.1. Se aprobă execuția bugetului general consolidat al Județului Mureș la 31 decembrie 
2020, potrivit anexei nr.1. 

Art.2. Se aprobă execuția bugetului Județului Mureș la 31 decembrie 2020, potrivit anexei 
nr.2. 

Art.3. Se aprobă execuția bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri 
proprii la 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr.3. 

Art.4. Se aprobă situațiile financiare ale Consiliului Județean Mureș pe anul 2020, potrivit 
anexelor de la nr.4 la nr.15. 

Art.5. Anexele 1-15 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Județului Mureș și se aduce la 
îndeplinire de direcțiile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş. 

 
 
PREŞEDINTE                                                                                            Contrasemnează                                                               
Péter Ferenc                                                                                      SECRETAR GENERAL  
                                                                                                                                                            Paul Cosma  
 

 

 

 

 

 

 

https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa1_hot084_2021.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa2_hot084_2021.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa2_hot084_2021.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa3_hot084_2021.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexele4-15_hot084_2021.xls
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PREȘEDINTE 
Nr. 13350/20.05.2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și 

cheltuieli al Județului Mureș și a situațiilor financiare anuale, cu anexe, pe anul 2020 

 

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(3), lit. ”a”, din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.  57/2019 privind Codul administrativ, Președintele întocmește și supune spre 
aprobare Consiliului Județean Mureș Contul de încheiere al exercițiului bugetar pentru anul 
precedent. Această dispoziție se coroborează cu prevederile art.57 alin.(4) din Legea 
finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, care 
reglementează competența de aprobare a Situațiilor financiare anuale și a Conturilor anuale 
de execuție a bugetului. 

Administrarea și utilizarea resurselor s-a făcut cu respectarea Legii nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.82/1991, 
legea contabilității, cu modificările și completările ulterioare, utilizând indicatorii din 
sistemul finanțelor publice, respectând procedurile și principiile contabile specifice. 

Situațiile financiare anuale întocmite la 31 decembrie 2020 au fost elaborate în concordanță 
cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1865/2020 privind transmiterea situaţiilor 
financiare trimestriale centralizate întocmite de instituţiile publice şi de modificare a 
Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale 
instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru 
modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 
contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi 
instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în 
domeniul contabilităţii publice. 

Execuția bugetară a anului 2020 propusă spre aprobare, reflectată în contul de execuție și 
celelalte situații financiare, anexe la proiectul de hotărâre prezintă poziția și performanța 
financiară a Județului Mureș, precum și informații referitoare la activitatea desfășurată în 
condițiile de echilibru bugetar și în interiorul coordonatelor financiare aprobate prin 
bugetul propriu. 

Din perspectiva celor de mai sus supunem dezbaterii și aprobării plenului Consiliului 
Județean Mureș proiectul de hotărâre alăturat. 

 

PREŞEDINTE, 
Péter Ferenc 
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DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr. 13415/21.05.2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și 

cheltuieli al Județului Mureș și a situațiilor financiare anuale, cu anexe, pe anul 2020 
 

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(3), lit. ”a”, din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, Președintele întocmește și supune spre 
aprobare Consiliului Județean Mureș Contul de încheiere al exercițiului bugetar pentru anul 
precedent. Această dispoziție se coroborează cu prevederile art.57 alin.(4) din Legea 
finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, care 
reglementează competența de aprobare a Situațiilor financiare anuale, a Conturilor anuale 
de execuție a bugetului în următoarea structură: 

La venituri: 

- Prevederi bugetare inițiale; 
- Prevederi bugetare definitive; 
- Încasări realizate. 
La cheltuieli: 
- Credite bugetare inițiale; 
- Credite bugetare definitive; 
- Plăți efectuate. 
Execuția bugetului general consolidat al Județului Mureș, prezentată în anexa nr.1 la 
proiectul de Hotărâre, este rezultat din însumarea și consolidarea execuției bugetului 
propriu al Județului Mureș și a execuției bugetului instituțiilor subordonate finanțate total 
sau parțial din venituri proprii. 

1. Bugetul propriu al Județului Mureș pe anul 2020 a fost elaborat, aprobat și executat 
în concordanță cu prevederile actelor normative mai sus menționate, ale Legii nr.5/2020 
privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020și ale celorlalte acte normative care 
privesc domeniul bugetar. 

Execuția veniturilor bugetului Județului Mureș pe secțiuni se prezintă astfel: 

Nr. 

crt.

Denumirea Prevederi 

inițiale

Prevederi 

definitive

Încasări 

realizate

% din total 

încasări % col.4/3

0 1 2 3 4 5 6

1 Total venituri, din care: 468.894.000 464.704.000 382.068.347 100,00% 82,22%

1.1 Veniturile secţiunii de funcţionare 304.119.000 299.210.000 313.239.228 81,99% 104,69%

1.2 Veniturile secţiunii de dezvoltare 164.775.000 165.494.000 68.829.119 18,01% 41,59%  

 

Ca și structură, veniturile secțiunii de funcționare reprezintă 81,99% din total încasări, iar 
veniturile secțiunii de dezvoltare reprezintă 18,01%. 

Pe parte de venituri, bugetul inițial a fost aprobat la un nivel 468.894.000 lei, din care 
304.119.000 lei venituri ale secțiunii de funcționare și 164.775.000 lei venituri ale secțiunii 
de dezvoltare. Prevederile definitive au fost stabilite la 464.704.000 lei, din care 
299.210.000 lei venituri ale secțiunii de funcționare și 165.494.000 lei venituri ale secțiunii 
de dezvoltare. Veniturile bugetului județean au fost încasate la nivelul de 382.068.347 lei, 
din care 313.239.228 lei venituri ale secțiunii de funcționare și 68.829.119 lei venituri ale 
secțiunii de dezvoltare. Veniturile secțiunii de funcționare au fost realizate în proporție de 
104,69% din prevederile finale, în timp ce veniturile secțiunii de dezvoltare au fost realizate 
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în proporție de 41,59%. Execuția veniturilor bugetului propriu al județului pe surse de 
proveniență se prezintă astfel: 

Prevederi Prevederi Încasări %

iniţiale definitive realizate col. 4/3

0 1 2 3 4 6

0 Total venituri, din care: 468.894.000 464.704.000 382.068.347 82,22%

I Venituri curente, din care: 312.226.000 307.481.000 311.288.918 101,24%

Venituri fiscale, din care: 256.718.000 299.368.000 299.058.596 99,90%

Cote defalcate din impozitul pe venit 93.234.000 80.815.000 80.814.933 100,00%

Sume alocate CJM pentru echilibrarea 

bugetelor locale 12.161.000 11.759.000 11.427.823 97,18%

Sume defalcate din TVA 150.223.000 205.694.000 205.418.473 99,87%

1b Taxe pentru utilizarea bunurilor, 

autorizarea utilizării bunurilor sau pe 

desfăşurarea de activităţi 1.100.000 1.100.000 1.397.367 127,03%

Venituri nefiscale, din care: 55.508.000 8.113.000 12.230.322 150,75%

Venituri din proprietate 800.000 800.000 1.159.262 144,91%

Vânzări de bunuri și servicii 54.708.000 7.313.000 11.071.060 151,39%

1d Venituri din capital 0 126.000 184.490

II Subvenţii 62.233.000 62.621.000 25.768.261 41,15%

III Sume primite de la UE 94.435.000 94.476.000 44.826.678 47,45%

Nr. 

crt.
Denumirea

1a.

1c

 

 

Potrivit datelor prezentate mai sus, nivelul încasărilor realizate raportate la prevederile 
bugetare definitive reprezintă 82,22%. Veniturile fiscale, formate din cote și sume defalcate 
din unele surse ale bugetului de stat au fost realizate în proporție de 99,90%. 

În execuție, subvențiile și sumele defalcate din diverse surse ale bugetului de stat (cote și 
sume defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din TVA) reprezintă 85,02% din 
totalitatea încasărilor realizate. 

Execuția cheltuielilor bugetului Județului Mureș pe secțiuni se prezintă astfel: 

 

Nr.

 

crt.

Denumirea
Credite bugetare 

iniţiale

Credite bugetare 

definitive

Plăţi 

efectuate

% 

col.4/col.3

0 1 2 3 4 6

1 Total cheltuieli, din care: 570.394.000 566.204.000 416.040.002 73,48%

1.1 Secţiunea de funcţionare 319.029.000 336.514.000 313.163.665 93,06%

1.2 Secţiunea de dezvoltare 251.365.000 229.690.000 102.876.337 44,79%  

Creditele bugetare aprobate au fost utilizate pentru finanțarea activităților, acțiunilor și 
programelor aflate în competența Județului Mureș, gestionate direct sau prin instituțiile 
subordonate și anume: asigurări și asistență socială (Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Mureș) și învățământ special, acțiuni privind învățământul preșcolar și 
primar (produse lactate și de panificație), acțiunile culturale (prin instituțiile de cultură 
subordonate), culte religioase și structuri asociative, întreținerea drumurilor și podurilor 
județene, finanțarea cheltuielilor de funcționare a R.A. Aeroport TRANSILVANIA Tîrgu-
Mureș, Centrului Militar Județean, finanțarea obiectivelor de investiții, precum și finanțarea 
activităților autorității publice județene. 

Sinteza cheltuielilor pe capitole bugetare și ponderea în total cheltuieli, potrivit 
clasificației bugetare, se prezintă astfel: 
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Nr. Credite bugetare Credite bugetare

crt. iniţiale definitive

0 1 2 3 4 5

Total cheltuieli, din care: 570.394.000 566.204.000 416.040.002 100,00%

1 Autorităţi publice 27.678.000 29.170.000 27.265.777 6,55%

2 Alte servicii publice generale 9.682.000 11.012.000 10.904.508 2,62%

3 Dobânzi aferente datoriei publice externe 1.400.000 1.150.000 1.141.517 0,27%

4 Apărare 686.000 586.000 482.505 0,12%

5 Învăţământ 12.169.000 9.121.000 8.678.838 2,09%

6 Sănătate 29.960.000 28.482.000 24.563.473 5,90%

7 Cultură, religie, sport 73.249.000 80.707.000 66.006.078 15,87%

8 Asistenţă socială 92.222.000 144.289.000 133.865.330 32,18%

9 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 751.000 751.000 0 0,00%

10 Protecţia mediului 57.486.000 14.234.000 10.862.014 2,61%

11 Agricultura 148.000 91.000 0 0,00%

12 Transporturi 254.176.000 237.175.000 124.835.079 30,01%

13 Alte acţiuni economice 10.787.000 9.436.000 7.434.883 1,79%

Denumirea Plăţi efectuate
% din total 

plăți 

 

Astfel, în execuție, ponderea cea mai mare (32,18%) din plățile efectuate din bugetul 
județean este reprezentată de susținerea sistemului de asistență socială și protecție a 
copilului. 

Cheltuielile finanțate din bugetul Județului Mureș pe unități se prezintă astfel: 

Nr. 

crt.
Denumirea

Credite 

bugetare 

inițiale

Credite 

bugetare 

definitive

Plăţi efectuate
% 

(col.4/2)

% 

(col.4/3)

0 1 2 3 4 5 6

1 Autorități executive 27.678.000 29.170.000 27.265.777 98,51% 93,47%

2

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a 

Persoanei 2.649.000 2.768.000 2.743.762 103,58% 99,12%

3 Serviciul Judeţean Salvamont 1.378.000 1.665.000 1.656.723 120,23% 99,50%

4

Serviciul Public de Pază al Obiectivelor 

de Interes Judeţean 5.555.000 6.562.000 6.487.968 116,80% 98,87%

5 Centrul Militar Judeţean 686.000 586.000 482.505 70,34% 82,34%

6

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă 

nr.1 Târgu Mureş 591.000 1.128.000 1.027.252 173,82% 91,07%

7

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă 

nr.2 Târgu Mureş 805.000 1.539.000 1.408.364 174,95% 91,51%

8

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă 

nr.3, SAM Reghin 771.000 1.270.000 1.120.766 145,37% 88,25%

9

Centrul Județean de Resurse și 

Asistență Educațională Mureș 150.000 150.000 113.129 75,42% 75,42%

10

Învăţământ primar (fructe în școli, lapte 

şi corn) 9.852.000 4.684.000 4.683.124 47,53% 99,98%

11 Spitalul Clinic Judeţean Mureş 19.497.000 20.199.000 16.508.486 84,67% 81,73%

12

Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe 

Marinescu" Tîrnăveni 6.139.000 6.794.000 6.731.373 109,65% 99,08%

13 Biblioteca Judeţeană 5.672.000 4.102.000 4.042.265 71,27% 98,54%

14 Muzeul Judeţean 8.266.000 9.652.000 9.556.683 115,61% 99,01%

15 Teatrul "Ariel" 3.800.000 7.346.000 7.346.000 193,32% 100,00%

16 Ansamblul Artistic "Mureşul" 5.619.000 6.356.000 6.331.644 112,68% 99,62%

17 Filarmonica de Stat 8.914.000 15.816.000 15.310.214 171,75% 96,80%

18

Centrul de Cultura Traditionala si 

Educatie Artistica Mures 1.913.000 1.784.000 1.729.485 90,41% 96,94%

19 Redacţia Revistei "Vatra" 516.000 528.000 523.887 101,53% 99,22%

20 Redacţia Revistei "Lato" 567.000 597.000 579.995 102,29% 97,15%

21

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş, din care: 89.947.000 140.737.000 131.427.267 146,12% 93,39%

Asistenţa socială acordata persoanelor 

varstnice 1.894.000 3.253.000 2.875.676 151,83% 88,40%

Asistenţa socială pentru familie şi 

copii 44.634.000 70.986.500 69.805.883 156,40% 98,34%

Asistenţa socială în caz de invaliditate 43.419.000 66.497.500 58.745.708 135,30% 88,34%  

Economiile de la capitolul cheltuieli s-au înregistrat datorită aplicării cu consecvență a 
principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate. 
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2. Veniturile proprii realizate de instituțiile finanțate parțial din venituri proprii din 
subordinea Județului Mureș se prezintă astfel: 

Nr. Prevederi Prevederi Încasări % %

crt. iniţiale definitive realizate col. 4/2 col. 4/3

0 1 2 3 4 5 6

1

Serviciul Public de Pază al 

Obiectivelor de Interes Judeţean 60.000 60.000 32.396 53,99% 53,99%

2 Direcția  de Evidență a Persoanei 5.000 5.000 1.075 21,50% 21,50%

3 Muzeul Judeţean 870.000 500.000 366.630 42,14% 73,33%

4 Teatrul "Ariel" 384.000 240.000 200.284 52,16% 83,45%

5 Ansamblul Artistic "Mureşul" 630.000 187.000 187.754 29,80% 100,40%

6 Filarmonica de Stat 150.000 63.000 62.679 41,79% 99,49%

7

Centrul de Cultură Tradiţională şi 

Educaţie Artistică Mureş 320.000 220.000 234.786 73,37% 106,72%

8 Redacţia Revistei "Vatra" 36.000 36.000 32.245 89,57% 89,57%

9 Redacţia Revistei "Lato" 70.000 65.000 66.175 94,54% 101,81%

Total 2.525.000 1.376.000 1.184.024 46,89% 86,05%

Denumirea

 

Instituțiile subordonate Consiliului Județean Mureș și-au realizat veniturile proprii în medie 
la nivelul de 46,89% față de prevederile inițiale și 86,05% față de prevederile definitive, în 
special datorită impactului pe care pandemia cu SarsCov-19 a avut-o asupra activității 
economice. Dintre instituțiile subordonate proporția cea mai mică (21,50%) o înregistrează 
Direcția Generală de Evidență a Persoanei Mureș, iar cea mai mare proporție(106,72%) 
Centrul de Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș. 

Potrivit datelor prezentate în tabelul de mai jos, gradul mediu de autofinanțare al 
instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii a fost în medie de 2,37%. 

Nr. 

crt.
Denumirea

Total cheltuieli 

secţiunea de 

funcţionare

Venituri proprii 

realizate
% (col.3/2)

0 1 2 3 4

1

Serviciul Public de Pază al Obiectivelor 

de Interes Judeţean 6.510.420 32.396 0,50%

2 Direcția  de Evidență a Persoanei 2.744.837 1.075 0,04%

2 Muzeul Judeţean 8.165.399 366.630 4,49%

3 Teatrul "Ariel" 7.504.186 200.284 2,67%

4 Ansamblul Artistic "Mureşul" 6.475.255 187.754 2,90%

5 Filarmonica de Stat 15.431.620 62.679 0,41%

6

Centrul de Cultură Tradiţională şi 

Educaţie Artistică Mureş 1.964.271 234.786 11,95%

7 Redacţia Revistei "Vatra" 556.132 32.245 5,80%

8 Redacţia Revistei "Lato" 655.244 66.175 10,10%

50.007.364 1.184.024 2,37%Total / Medie  

Administrarea și utilizarea resurselor s-a făcut cu respectarea Legii nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.82/1991, 
legea contabilității, cu modificările și completările ulterioare, utilizând indicatorii din 
sistemul finanțelor publice, respectând procedurile și principiile contabile specifice. 

Situațiile financiare anuale întocmite la 31 decembrie 2020 au fost elaborate în concordanță 
cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1865/2020 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice, 
precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2020. 

Execuția bugetară a anului 2020 propusă spre aprobare, reflectată în contul de execuție și 
celelalte situații financiare, anexe la proiectul de hotărâre prezintă poziția și performanța 
financiară a Județului Mureș, precum și informații referitoare la activitatea desfășurată în 
condițiile de echilibru bugetar și în interiorul coordonatelor financiare aprobate prin 
bugetul propriu. 

DIRECTOR EXECUTIV 
Alin Mărginean 
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DIRECȚIA JURIDICĂ 
Nr. 13478/21.05.2021 

 

RAPORT 

privind  aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Județului 
Mureș și a situațiilor financiare anuale, cu anexe, pe anul 2020 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 
referatul de aprobare nr.13350/20.05.2021 şi 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. 57 alin.(1) și (4) din Legea nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii contabilității 
nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului 
Finanțelor Publice nr.1865/2020 privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale 
centralizate întocmite de instituţiile publice şi de modificare a Ordinului ministrului 
finanţelor publice nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea 
şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor 
raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de 
conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin 
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi 
completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice, precum și cele ale 
art.87 alin.(2), art.88,  art.173 alin.(1), lit.”b” coroborate cu cele ale alin.(3) lit.„a” din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 

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.57 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, ”ordonatorii principali de credite întocmesc 
şi prezintă spre aprobare autorităţilor deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, 
conturile anuale de execuţie a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2)...” 

De asemenea, situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se aprobă - potrivit 
prevederilor art.57 alin.(4) din același act normativ, de către autorităţile deliberative. 

Aceste dispoziții se coroborează cu cele ale art.173 alin.(3), lit.”a”din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, potrivit cărora președintele consiliului județean, ”în exercitarea atribuțiilor sale 
întocmeşte proiectul bugetului judeţului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le 
supune spre aprobare consiliului judeţean, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege”. 

Structura contului de execuție este cea prevăzută la art.57 alin.(1) din Legea nr.273/2006, cu 
modificările și completările ulterioare.  
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Conform prevederilor art.87 alin.(2) din O.U.G nr.57/2019 „resursele financiare de care 
dispun autorităţile administraţiei publice locale trebuie să fie corelate cu competenţa şi 
atribuţiile prevăzute de lege”. 

Conform Raportului de specialitate anexat proiectului de hotărâre, au fost analizate distinct 
execuția bugetului propriu al Județului Mureș și execuția bugetului instituțiilor subordonate 
finanțate integral sau parțial din venituri proprii, iar situațiile financiare anuale pe anul 2020, 
propuse spre aprobare, reflectă faptul că administrarea și utilizarea resurselor s-a făcut cu 
respectarea Legii nr.273/2006 și a Legii contabilității nr. 82/1991, utilizând indicatorii din 
sistemul finanțelor publice, cu respectarea procedurilor și principiilor contabile specifice.  

Totodată din raportul de specialitate reiese și faptul că situațiile financiare la 31 decembrie 
2020 au fost întocmite cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice 
nr.1865/2020 privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de 
instituţiile publice şi de modificare a Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 640/2017 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor 
financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în 
anul 2017, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi 
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi 
instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în 
domeniul contabilităţii publice.  

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că 
potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„b” coroborate cu cele ale alin.(3) lit. „a” din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, consiliul judeţean exercită atribuții privind dezvoltarea economico-
socială a judeţului, sens în care la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, aprobă 
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 aprobarea 
contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Mureș și a situațiilor 
financiare anuale, cu anexe, pe anul 2020, poate fi supus dezbaterii şi aprobării plenului 
Consiliului Judeţean Mureş, ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în 
condițiile art.136 alin.(4) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 
Genica Nemeș 
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 

 
HOTĂRÂREA NR.86 

din 27 mai 2021 
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A., pe 

anul 2021 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.13354/20.05.2021 al Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice - Compartiment patrimoniu, servicii 
publice și guvernanță corporativă nr.13449/21.05.2021, raportul Serviciului juridic 
nr.13479/21.05.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere adresa nr.217/18.05.2021 a S.C. ”Parc Industrial Mureș” S.A., înregistrată 
la Consiliul Județean Mureș sub nr.13.002/18.05.2021, prin care se înaintează Nota de 
fundamentare nr.195/27.04.2021, Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 
și Hotărârea Consiliului de administrație al societății nr.9/27.04.2021, cu privire la 
propunerea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, 

Luând în considerare prevederile art.4 alin.(1), art.6 alin.(1) şi (3) din Ordonanţa Guvernului 
nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care 
statul sau unităţile administrativ - teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin 
direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare,  

Cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.3818/30.12.2019, 
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 ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ,  

hotărăşte: 

 

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. “Parc Industrial Mureș” S.A. pe anul 
2021, conform următoarelor 5 anexe: 

1. Anexa nr.1 ”Bugetul de venituri şi cheltuieli” ; 

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

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

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

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

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

Art.3. În cazul în care, în execuţie, se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor   
totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a 
veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi. 

Art.4. Se mandatează d-nul Kedei Pál - Elöd, în calitate de reprezentant al Consiliului 
Judeţean Mureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A., să 
voteze în Adunarea Generală a Acţionarilor, bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii, 
aprobat conform articolelor 1-3 la prezenta hotărâre. 

https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa_hot086_2021.pdf
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Art.5. 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 S.C. „Parc 
Industrial Mureș” S.A. şi în Monitorul Oficial al judeţului Mureş se publică doar Anexa nr.1 
„Bugetul de venituri şi cheltuieli”, coloana propuneri/prevederi an curent (2021).  

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Direcției economice a Consiliului Județean Mureș, d-
nului Kedei Pál - Elöd, în calitate de reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor și 
S.C. “Parc Industrial Mureș” S.A., care vor răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                                                                              Contrasemnează                                                            
Péter Ferenc                                                                                        SECRETAR GENERAL 
                                                                                                                                                               Paul Cosma 

 

 

 

PREȘEDINTE 
Nr.13354/20.05.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 
a Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A., pe anul   2021 

 
 S.C „Parc Industrial Mureș” S.A, solicită autorității publice județene aprobarea Bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2021, conform propunerii din Hotărârea Consiliului de 
administrație al Societății nr.9/27.04.2021. 

 În cadrul activității curente, se propun venituri în valoare de 2.271 mii lei, reprezentând  
veniturile activității de bază (de exploatare), compuse în special din : 

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

  b) venituri din refacturare utilități. 

   Cheltuielile propuse la valoarea totală de 2.045 mii lei sunt în întregime acoperite din 
veniturile estimate, previzionându-se cheltuieli la 1000 lei venituri la nivelul de 900 lei și un 
profit brut de 226 mii lei, ce corespunde unei rate de rentabilitate de 11%. 

Indicatorii de eficiență rezultați din bugetul de venituri și cheltuieli, respectiv 
productivitatea muncii, cheltuieli la 1000 lei venituri, rata rentabilității se încadrează în 
nivelurile negociate cu administratorii,  la  stabilirea indicatorilor de performanță. 

La activitatea de investiții societatea propune alocarea în 2021 a sumei de 783  mii lei, mai 
mare cu peste 70% față de suma cheltuită în 2020, în întregime din fonduri proprii 
(amortisment și rezerve din profitul anilor precedenți), care urmează a fi utilizate pentru 
dotări specifice (Ex.: panou indicator la intrare in Parc (PIM), centrală avertizare incendiu 
clădire administrativă, sistem supraveghere video, etc), precum și realizarea unei lucrări de 
instalație electrică de utilizare 20kw în perimetru cu post transformare 20/0,4kw. 

Pentru riscul neîncasării creanțelor Societatea a constituit și își propune în continuare să 
constituie provizioane. 

În anul 2021, societatea își planifică în cadrul proiectului de buget, o reducere a creanțelor 
restante, cu peste 37% (de la 4.832 mii lei la 3000 mii lei). 
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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, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind  Bugetul 
de venituri și cheltuieli al S.C „Parc Industrial Mureș” S.A, pe anul 2021. 

 

    PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ               
Nr.13449721.05.2021 
               

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C „Parc Industrial Mureș”, pentru 

anul 2021 

 
Societatea Comercială S.C.” Parc Industrial Mureș”, societate cu capital majoritar  deținut 
de Consiliul Județean Mureș, prezintă autorității publice județene, bugetul de venituri şi 
cheltuieli pentru anul 2021, spre aprobare, în conformitate cu prevederile articolului 6 
alin.(1) şi (3) ale O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 
operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici 
ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară. 

Propunerea privind Bugetul de venituri şi cheltuieli al Societății pentru anul 2021, a fost 
înaintată cu adresa Societății nr.217/18.05.2021 (nr.CJM 13.002/18.05.2021), fiind aprobată 
prin Hotărârea CA nr.9/27.04.2021 şi  cuprinde 5 anexe, în concordanţă cu prevederile 
Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului şi 
structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor 
de fundamentare a acestuia. 

Anexa nr.1-„Bugetul de venituri şi cheltuieli”, reprezintă  bugetul activităţii generale şi 
înregistrează date comparative privind veniturile şi cheltuielile, inclusiv activitatea de 
investiţii, între anii 2020(realizat), anul curent 2021 (propuneri) şi  anii următori 2022, 2023 
(estimări). 

În acest sens, veniturile propuse pentru anul 2021, în sumă totală de 2271 mii lei sunt mai 
mici cu  3% față de  realizările anului precedent (Realizat venituri totale 2020= 2341mii lei) 
și cu 5%  față de prevederile bugetare ale anului precedent (Prevederi venituri totale 2020= 
2341 mii lei). 

Diminuarea se datorează prognozării unor categorii de venituri din exploatare mai mici față 
de anul anterior și anume, veniturile din penalități de întârziere a creanțelor neîncasate de 
la clienții Parcului, acestea fiind estimate pentru anul 2021 la cuantumul de 140 mii lei, 
reprezentând 36% din nivelul acestora realizat în anul 2020 (Realizat 2020:386 mii lei, 
conform rd.15 din Anexa de fundamentare nr.2). 

În ceea ce privește producția vândută care constituie și cifra de afaceri a societății se 
remarcă dimpotrivă o creștere cu aproape 12%, identificată în structură, la următoarele 
categorii de venituri: 

- redevențe și chirii, (rd.6 din Anexa de fundamentare nr.2) creștere cu 9,1%; (de la 1393 
mii lei realizat în 2020 la 1520 mii lei planificat în 2021); 

- refacturare utilități, (rd.7 din Anexa de fundamentare nr.2) creștere cu 21,7% (de la 411 
mii lei realizat în 2020 la 500 mii lei planificat în 2021). 
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 Influența pozitivă este explicată în Nota de fundamentare a societății prin realizarea de 
venituri suplimentare, urmare a perfectării și încheierii recente a două contracte noi de 
concesiune cu firme beneficiare ale serviciilor oferite de Parcul Industrial. 

Prognoza acestor venituri s-a bazat pe contractele de concesiune și a contractelor de 
administrare în vigoare. Taxa de administrare este de 0,5 euro/mp/an sau 1 euro/mp/an în 
funcție de stadiul investiției și a obligațiilor asumate de concesionari, iar redevența este de 
2,34 euro/mp/an pentru contractele de concesiune încheiate pe 5 ani, respectiv între 0,12-
1,80 euro/mp/an pentru cele încheiate pe 49 de ani.  

Pe de altă parte, în cursul anului 2020 s-au încheiat încă 11 contracte de închiriere birouri 
în clădirea administrativă a societății, precum și în clădirea Incubatorului de afaceri, 
ocuparea spațiilor pentru birouri  fiind de 100%, în ambele clădiri. 

În cifra de afaceri a societății sunt incluse și veniturile din refacturare utilități,care urmare 
a încheierii de noi contracte, se previzionează a crește  cu peste 20% față de realizările 
anului precedent (de la 411 mii lei la 500 mii lei). 

În ceea ce privește veniturile financiare ale societății acestea reprezintă dobânzi la 
plasamentele de numerar în depozite bancare și  sunt planificate cu prudență, la jumătate 
față de nivelul înregistrat în anul precedent (nivel planificat: 48 mii lei față de 93 mii lei 
realizat în 2020). 

Cheltuielile anului 2020 (rd.28 din Anexa de fundamentare nr.2) sunt realizate la un 
cuantum de 50% față de bugetul planificat (realizat 1.168 mii lei față de 2.375 mii lei 
planificat.) Economiile se datorează anulării unor provizioane constituite pentru litigii, prin 
înregistrarea la venituri, la data încasării sumelor sau la data închiderii proceselor, prin 
hotărâri judecătorești definitive. 

Cheltuielile totale previzionate pe anul 2021 sunt în sumă de 2045 mii lei, cheltuieli mai 
mari cu 75% față de realizările anului precedent. Totuși, raportat la nivelul veniturilor 
totale în sumă de 2.271 mii lei, se asigură ca rezultat un profit brut în valoare de  226 mii 
lei, respectiv, o rată a rentabilității de 11% . 

Creșterea costurilor se identifică în întregime la cheltuielile de exploatare,(+75%), de la 
1162 mii lei la 2039 mii lei, influența fiind din creșterea sumelor planificate la ajustări și 
deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane pentru creanțe. 

La cheltuielile de exploatare pe cele 2 grupe mari se constată: 

- cheltuieli cu bunuri și servicii, scădere cu 8% în 2021 față de realizările anului 2020 (de la 
807 mii lei în anul 2020 la 735 mii lei în anul 2021) și 

- cheltuieli cu personalul, creștere planificată cu 8,97% în 2021 față de realizările anului 
2020 (de la 967 mii lei în anul 2020 la 1054 mii lei în anul 2021) 

Referitor la prima grupă de cheltuieli, “ cheltuieli cu bunuri și servicii”, conform Anexei de 
fundamentare nr.2, scăderile se identifică la “cheltuieli privind stocurile”(-10%), „cheltuieli 
privind energia și apa”, (-12%), precum și la “ cheltuieli privind serviciile executate de 
terți” (-43%) și la „ cheltuieli cu întreținerea și reparațiile”(-47,37%), ultimele două, cu 
diminuări mai accentuate.  

În cadrul cheltuielilor de personal se evidențiază cheltuielile de natură salarială care cresc 
cu 10% (de la 770 mii lei în 2020 la 855 mii lei în 2021, conform rd. 86 din Anexa de 
fundamentare nr.2). 

În structură, creșterea este sensibilă la salarii (+2,76%, rd.87 din Anexa de fundamentare 
nr.2) și mai accentuată la bonusuri (+101,8%, de la 64 mii lei la la 129 mii lei, rd.91 din 
Anexa de fundamentare nr.2): tichete de masă, tichete cadou pentru cheltuieli sociale 
potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare, cheltuieli privind participarea 
salariaților la profit.  
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În ceea ce privește câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.), calculat pe rd.151 din Anexa 
de fundamentare nr.2, se constată că în anul 2021 acesta nu va crește, astfel încât se va 
încadra în  indicele de creștere a productivității muncii în unități valorice pe total personal 
mediu, recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat (Legea nr.15/2021).  

Se respectă astfel condiția cerută la art.48 alin.(4) din Legea nr.15/2021 a bugetului de stat 
pe anul 2021. 

“Operatorii economici care în anul 2020 au realizat profit şi nu înregistrează plăţi restante 
la data de 31 decembrie 2020 pot majora câştigul mediu brut lunar pe salariat, cu condiţia 
ca indicele de creştere a acestuia să nu depăşească indicele de creştere a productivităţii 
muncii calculate în unităţi valorice sau fizice, după caz, precum şi cu condiţia să nu 
programeze pierderi şi/sau plăţi restante.” 

Menționăm că, salariile aferente contractelor de mandat pentru directorul societății și 
pentru ceilalți membrii ai Consiliului de administrație sunt nominalizate distinct la Cap.C4 
din Anexa de Fundamentare nr.2.(rd.103-109) și se mențin la nivelul planificat în anul 
anterior. 

În ceea ce privește activitatea financiară, se constată o balanță pozitivă la nivelul anului 
2020 când s-au înregistrat venituri financiare (dobânzi la depozitele bancare la termen, 
diferențe favorabile de curs valutar) în sumă de 93 mii lei față de cheltuieli financiare în 
sumă de 6 mii lei, (comisioane bancare, diferențe nefavorabile de curs valutar). 

Pentru anul 2021 se prognozează de asemenea o balanță financiară pozitivă, respectiv, 
venituri financiare în sumă de 48 mii lei, (deși mai mici decât cele înregistrate în anul 2020) 
comparativ cu cheltuielile financiare estimate la 6 mii lei. 

Rezultatul brut al exercițiului 2021 se planifică a fi profit în valoare de 226 mii lei, (rezultat 
brut) în timp ce indicatorul cheltuieli la 1000 lei venituri rezultat din calcul este de 900 lei. 

Societatea a înregistrat la sfârșitul anului 2020 creanțe restante în sumă de 4.832 mii lei, 
față de  5.200 mii lei la sfârșitul anului 2019, în scădere cu 7%.  

În anul 2021 se propune reducerea acestora cu un procent de peste 37%, până la nivelul de 
3.000 mii lei.  

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

Anexa de fundamentare nr.2 “ Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în 
bugetul de venituri și cheltuieli” realizează o detaliere a veniturilor pe tipuri de venituri și  

a cheltuielilor pe elemente de cheltuieli, prin compararea anilor 2019 (realizat), 2020 
(aprobat și realizat), cu propuneri an curent 2021. 

Totodată, se defalcă pe trimestre propunerile anului  2021, cu mențiunea că, la finele 
fiecărui trimestru, datele sunt prevăzute cumulat de la începutul anului. 

Anexa de fundamentare nr.3 “ Gradul de realizare a veniturilor totale”, prezintă  modul de 
realizare a veniturilor în ultimii 2 ani (2019 și 2020) față de bugetele aprobate. 

Depășirile peste așteptări ale veniturilor totale și de exploatare pentru anul 2019 (+38,92%) 
s-au bazat pe înregistrarea unor venituri conjuncturale. 

Anexa de Fundamentare nr.4-“ Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare”, 
realizează o comparație între programul de investiții al anului curent 2021, cu anul anterior 
2020, cu specificarea și încadrarea în sursele de finanțare. 

În anul 2020  s-a cheltuit suma de 455 mii lei, având ca sursă de finanțare amortizarea (139 
mii lei) și profit/rezerve în sumă de 316 mii lei. Suma a fost cheltuită  pentru următoarele 
obiective: 

- Instalație climatizare incubator de afaceri:124 mii lei 
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- Instalație racord alimentare energie electrică Vertisa Enviromental 50kw:16 mii lei; 

- Amenajare birouri în clădirea Incubatorului de afaceri:15 mii lei 

- Studiu aeronautic pentru analizarea și evaluarea impactului asupra semnalului ILS/DME al 
Aeroportului:290 mii lei; 

- Dotări: modernizarea tehnicii de calcul-20 mii lei 

Din Anexa nr.4 se constată că, în anul 2020  nu s-au realizat următoarele obiective de 
investiții: 

- Panou indicator la intrarea în PIM:10 mii lei 

- Centrala avertizare incendiu clădire administrativă: 13 mii lei 

- Stație transformator, 2 celule: 27 mii lei 

- Instalație electrică organizare șantier 30kw: 9 mii lei; 

- Modernizare pompa cu tocător: 15 mii lei 

Două dintre obiectivele nerealizate de societate se propun a fi  reportate pe anul 2021 și 
anume: „Panou indicator la intrarea în PIM” și „Centrala avertizare incendiu clădire 
administrativă”. 

Astfel, pentru anul 2021 se propune un buget al activității de investiții în sumă de 783  mii 
lei, având ca surse:  

- amortizare în sumă de 180 mii lei și 

- rezerve(din profitul anilor precedenți), în sumă de 603 mii lei 

Societatea propune ca bugetul pentru investiții să fie utilizat în anul 2021, pentru 
următoarele obiective, ce urmează a fi incluse în patrimoniul propriu al societății:  

- Panou indicator la intrare PIM( Parc Industrial Mureș, cu suma de 10 mii lei); 

- Balustrada pârâu , cu  suma de 4 mii lei; 

- Refacere scara acces în 2 chesoane și în stația de epurare, cu  suma  de 15 mii lei; 

- Sistem de supraveghere video, perimetral cu infraroșu, cu suma de 25 mii lei; 

- Sistem iluminat al străzii principale cu LED pe stâlpi metal de 6 m, cu suma de 100 mii lei; 

- Instalație electrică de utilizare 20kw în perimetru cu post transformare 20/0,4kw, cu suma 
de 600 mii lei; 

 - centrala avertizare incendiu clădire administrativă: 23 mii lei(reportată din 2020) 

- dotări: Server baza de date, licență:6 mii lei 

Ultima anexă de fundamentare, Anexa nr.5 “ Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și 
de reducere a plăților restante”, are ca scop reflectarea efectelor măsurilor luate în scopul 
creșterii profitului și achitării la timp a datoriilor. 

Societatea  își propune creșteri ale profitului în următorii ani, prin extinderea suprafeței 
concesionate și încheierea de noi contracte.  

În ceea ce privește datoriile, nu înregistrează plăți restante. 

Având în vedere argumentele de specialitate prezentate mai sus, apreciem că se poate  
supune spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de 
venituri şi cheltuieli al S.C „Parc Industrial Mureș”, pentru anul 2021. 

                                            DIRECTOR EXECUTIV  

                                               Alin Mărginean 
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DIRECȚIA JURIDICĂ 

Nr. 13479/21.05.2021 

 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ”Parc 

Industrial Mureș” S.A., pe anul 2021 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 

Referatul de aprobare nr. 13354 din 20.05.2021 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: 

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 

actului administrativ sunt incidente prevederile art.4 alin.(1), lit.”c” și ale art.6 alin.(1) și 

(3) din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori 

majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și 

completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind 

aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor 

economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, precum și ale art.173 

alin.(1), lit.”a” coroborate cu cele ale alin.(2)  lit.”d” din Ordonanța de urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. ”Parc Industrial Mureș” S.A. se aprobă - potrivit 

prevederilor art.4 alin.(1), lit.”c” din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei 

financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-

teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie 

majoritară, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâre de consiliu județean. 

În considerarea prevederilor art.6 alin.(1) și (3) din O.G. nr.26/2013, S.C. ”Parc Industrial 

Mureș” S.A. a prezentat spre aprobare Consiliului Județean Mureș propunerea de buget de 

venituri și cheltuieli pentru anul 2020, în termenul prevăzut la alin.(1), respectiv ”45 de 

zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor 

locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor 

sau municipiului Bucureşti, după caz”. 

Propunerea de buget, transmisă prin adresa nr.217/18.05.2021 a S.C. Parc Industrial 

Mureș S.A, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.13002/18.05.2021 a fost 

aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C.”Parc Industrial Mureș” S.A. 

nr.9/27.04.2021, cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice 

nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli 

al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia și cuprinde 5 

anexe. 



    27/39 

 

De asemenea, în considerarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.30/2021, prin care 

domnul Kedei Pál – Elöd a fost desemnat în calitate de reprezentant al Consiliului 

Judeţean Mureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „ Parc Industrial Mureş” S.A., 

acesta se mandatează prin prezenta hotărâre să voteze bugetul de venituri și cheltuieli al 

societății, supus aprobării prin prezenta hotărâre.  

În conformitate cu prevederile Anexei nr.6, pct.I din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 

nr.3818/2019 se va publica pe site-ul Consiliului Județean Mureș, al S.C. ”Parc Industrial 

Mureș” S.A. și în Monitorul Oficial al Județului Mureș numai Anexa nr.1 la proiectul de 

hotărâre – ”Bugetul de venituri și cheltuieli” – coloana aferentă anului curent(2020). 

În ceea ce privește normele de competență precizăm că potrivit prevederilor art.173 
alin.(1) lit.„a” și ale alin.(2) lit.”d” din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, consiliul județean exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi 
obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii 
autonome, în condiţiile legii. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 

art. 81-82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificările si completările ulterioare.  

Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ”Parc Industrial Mureș” S.A., pe anul 
2021, 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.91 
din 27 mai 2021 

privind aprobarea Planului Județean de Gestiune a Deșeurilor în județul Mureș,  
pentru perioada 2020-2025 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr. 11633/29.04.2021 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, raportul de specialitate al Direcţiei de dezvoltare regională şi implementare proiecte 

nr. 11711/04.05.2021, raportul Serviciului juridic nr. 11758/21.05.2021, precum şi avizul 

comisiilor de specialitate, 

Luând în considerare prevederile: 

- Ordinului Ministrului Mediului nr. 140/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru 

elaborarea, monitorizarea, evaluarea şi revizuirea planurilor judeţene de gestionare a 

deşeurilor, 

- Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de 

mediu pentru planuri şi programe, cu modificările și completările ulterioare, 

- Hotărârii Guvernului nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a 

deșeurilor 2014-2020, 

- Hotărârii Guvernului nr. 942/2017 privind aprobarea Planului național de gestionare a 

deșeurilor, 

Având în vedere Decizia Agenției pentru Protecția Mediului Mureș nr. 8724/16.03.2021 de 

emitere a avizului de mediu pentru Planul Județean de Gestiune a Deșeurilor în județul 

Mureș pentru perioada 2020-2025, precum și Avizul de mediu nr. 3/26.04.2021, 

În considerarea prevederilor art. 25, art. 37, art. 39 - 42, art. 44 din Legea nr. 211/2011 

privind regimul deșeurilor, 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,  

În temeiul dispozițiilor art. 173 alin. (1) lit.„b”, coroborate cu cele ale alin.(3) lit.„d”, 

precum și cele ale art. 182 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificările şi completările ulterioare,  

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă Planului Județean de Gestiune a Deșeurilor în județul Mureș, pentru 

perioada 2020-2025, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului 

Judeţean Mureș şi postare pe pagina de internet www.cjmures.ro și se comunică Direcției 

de dezvoltare regională şi implementare proiecte, Direcției economice şi Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „Ecolect Mureş”, care vor răspunde de aducerea ei la 

îndeplinire. 

PREŞEDINTE 
Péter Ferenc 

                                                                 
Contrasemnează 

       SECRETAR GENERAL 
   Paul Cosma 

 
 

https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa_hot091_2021.pdf
http://www.cjmures.ro/
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PREȘEDINTE 
Nr. 11633/29.04.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Județean de Gestiune a Deșeurilor în 

județul Mureș, pentru perioada 2020-2025 
 

Pentru perioada de programare 2008-2013, la nivelul județului Mureș a fost elaborat  planul 
privind gestiunea deșeurilor în cursul anului 2008, în baza căruia a fost realizat și 
implementat de către Consiliul Județean Mureș proiectul Sistem de Management Integrat al 
Deșeurilor Solide  (SMIDS Mureș), finanțat din fondurile Uniunii Europene prin Programul 
Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013. 

Urmare a revizuirii de către Ministerul Mediului a strategiei naționale privind gestionarea 
deșeurilor, prin adoptarea HG nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei Naționale de 
Gestionare a Deșeurilor 2014-2020 și a HG nr. 942/2017 privind aprobarea Planului Național 
privind Gestionarea Deșeurilor, s-au creat premizele necesare revizuirii planurilor județene 
de gestionare a deșeurilor elaborate anterior.  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările 
și completările ulterioare, consiliile județene, în colaborare cu agențiile județene pentru 
protecția mediului, au obligația de a elabora planurile județene de gestionare a deșeurilor 
(PJGD).  

În cursul anului 2019, ca urmare a publicării în Monitorul Oficial nr. 295/17.04.2019  a 
Ordinului Ministerului Mediului nr. 140/14.02.2019 privind aprobarea Metodologiei pentru 
elaborarea, monitorizarea, evaluarea şi revizuirea planurilor judeţene de gestionare a 
deşeurilor, s-au demarat procedurile de elaborare a noului PJGD pentru perioada 2020-
2025. 

Acest document strategic are un rol cheie în dezvoltarea gestionării deșeurilor, principalul 
lui scop fiind acela de a stabili măsurile necesare pentru îmbunătățirea funcționării 
sistemului județean de gestiune al deșeurilor implementat prin proiectul SMIDS Mureș, 
precum și direcțiile viitoare de dezvoltare ale acestuia.  

PJGD stabilește și analizează alternative de gestionare a deșeurilor numai pentru deșeurile 
municipale, fiind singurul flux de deșeuri pentru care au fost stabilite instalații de tratare în 
cadrul proiectului SMIDS Mureș. Celelalte fluxuri de deșeuri intră sub incidența 
responsabilității extinse a producătorilor sau sunt în responsabilitatea generatorilor de 
deșeuri.  

De asemenea, PJGD contribuie la stabilirea necesarului de investiții și a politicii în domeniul 
gestionării deșeurilor care fac obiectul planificării, servește ca bază pentru susținerea și 
dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor la nivel județean precum și 
pentru elaborarea proiectelor de investiții în domeniul gestionării deșeurilor, pentru 
obținerea de finanțări din fondurile Uniunii Europene. 

După elaborare, Planul Planului Județean de Gestiune a Deșeurilor în județul Mureș pentru 
perioada 2020-2025 a parcurs toate etapele procedurii de evaluare de mediu, obținând 
Avizul de mediu nr.3/26.04.2021 emis de către Agenția pentru Protecția Mediului Mureș. 

Faţă de considerentele mai sus arătate supunem spre aprobare proiectul de act 
administrativ anexat prezentei. 

 

   PREŞEDINTE 
Péter Ferenc 

 

https://legestart.ro/hg-nr-8702013-privind-aprobarea-strategiei-nationale-de-gestionare-a-deseurilor-2014-2020/
https://legestart.ro/hg-nr-8702013-privind-aprobarea-strategiei-nationale-de-gestionare-a-deseurilor-2014-2020/
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DIRECȚIA DEZVOLTARE REGIONALA,  
IMPLEMENTARE PROIECTE 
Nr. 11711/04.05.2021 

 
RAPORT  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Județean de Gestiune a Deșeurilor în 
județul Mureș pentru perioada 2020-2025 

 

Pentru perioada de programare 2008-2013, la nivelul județului Mureș a fost elaborat  planul 
privind gestiunea deșeurilor în cursul anului 2008, în baza căruia a fost realizat și 
implementat de către Consiliul Județean Mureș proiectul Sistem de Management Integrat al 
Deșeurilor Solide  (SMIDS Mureș), finanțat din fondurile Uniunii Europene prin Programul 
Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013. 

Urmare a revizuirii de către Ministerul Mediului a strategiei naționale privind gestionarea 
deșeurilor, prin adoptarea HG nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei Naționale de 
Gestionare a Deșeurilor 2014-2020 și a HG nr. 942/20.12.2017 privind aprobarea Planului 
Național privind Gestionarea Deșeurilor, s-au creat premizele necesare revizuirii planurilor 
județene de gestionare a deșeurilor elaborate anterior.  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările 
și completările ulterioare, consiliile județene, în colaborare cu agențiile județene pentru 
protecția mediului, au obligația de a elabora planurile județene de gestionare a deșeurilor 
(PJGD). După etapa de elaborare, planurile județene  se aprobă prin hotărâri ale consiliilor 
județene, în urma avizului acordat de agenția pentru protecția mediului, conform HG nr. 
1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi 
programe, cu modificările și completările ulterioare. 

În cursul anului 2019, ca urmare a publicării în Monitorul Oficial nr. 295/17.04.2019 a 
Ordinului Ministerului Mediului nr. 140/14.02.2019 privind aprobarea Metodologiei pentru 
elaborarea, monitorizarea, evaluarea şi revizuirea planurilor judeţene de gestionare a 
deşeurilor, Consiliul Județean Mureș (CJ Mureș) a demarat procedurile de elaborare a noului 
PJGD pentru perioada 2020-2025. În acest context, în urma derulării unei proceduri de 
achiziție publică, a fost încheiat cu SC Argif Proiect SRL contractul nr. 
10A/28836/07.11.2019 privind ”Servicii de asistență tehnică în vederea elaborării Planului 
Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Mureș pentru perioada 2019-2025”.  

Scopul PJGD 

Scopul planului este ca, luând în considerare prevederile legislative actuale privind 
gestionarea deșeurilor, să stabilească măsurile necesare pentru îmbunătățirea funcționării 
sistemului județean de gestiune al deșeurilor implementat prin proiectul SMIDS Mureș, 
precum și direcțiile viitoare de dezvoltare ale acestuia. 

PJGD Mureș are un rol cheie în dezvoltarea gestionării deșeurilor, principalul lui scop este 
acela de a stabili cadrul pentru implementarea unui sistem durabil de gestionare a 
deșeurilor la nivel local, care să asigure îndeplinirea obiectivelor și țintelor stabilite la nivel 
național. PJGD stabilește și analizează alternative de gestionare a deșeurilor numai pentru 
deșeurile municipale, fiind singurul flux de deșeuri pentru care au fost stabilite instalații de 
tratare în cadrul proiectului SMIDS Mureș. Celelalte fluxuri de deșeuri intră sub incidența 
responsabilității extinse a producătorilor sau sunt în responsabilitatea generatorilor de 
deșeuri 

De asemenea, PJGD Mureș mai are ca scop: 

- Definirea obiectivelor și țintelor locale în conformitate cu obiectivele și țintele 
Planului Național de Gestionare a Deșeurilor 

https://legestart.ro/hg-nr-8702013-privind-aprobarea-strategiei-nationale-de-gestionare-a-deseurilor-2014-2020/
https://legestart.ro/hg-nr-8702013-privind-aprobarea-strategiei-nationale-de-gestionare-a-deseurilor-2014-2020/
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- Abordarea tuturor aspectelor privind gestionarea deșeurilor municipale la nivel 
județean 

- Să servească ca bază pentru stabilirea necesarului de investiții și a politicii în 
domeniul gestionării deșeurilor care fac obiectul planificării 

- Să servească ca bază pentru susținerea și dezvoltarea sistemelor de management 
integrat al deșeurilor la nivel județean. 

- Să servească ca bază pentru elaborarea proiectelor pentru obținerea de finanțări. 

Aspecte cheie privind  structura Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul 
Mureș pentru perioada de planificare 2020-2025 sunt prezentate sintetic în tabelul de mai 
jos: 

Titularul PJGD Consiliul Județean Mureș 

Deșeuri care fac 
obiectul PJGD 

 Deșeuri municipale:  
-  deșeurile municipale nepericuloase (pe fracțiile reciclabil, 
biodegradabil, deșeuri verzi, rezidual) inclusiv deșeurile menajere 
și asimilabile din comerț, industrie și instituții inclusiv uleiuri 
alimentare uzate 

 Fluxuri speciale de deșeuri care fac parte din fluxul  
deșeurilor municipale:   
-  deșeuri de ambalaje 
-  deșeuri alimentare  
-  deșeuri periculoase municipale 
-  uleiuri uzate alimentare  
-  deșeuri din construcții și demolări/desființări 
-  deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE) 
-  nămoluri rezultate de la epurarea apelor uzate orășenești 
 

Acoperirea 
geografică  

Teritoriul județului Mureș 

Perioada de 
planificare 

2020-2025 

Structura PJGD PJGD este structurat în următoarele capitole:  
-  Capitolul 1. Introducere. Prezinta informații cu privire la baza 
legală, scopul și obiectivele PJGD, orizontul de timp, structura, 
acoperirea geografică, deșeuri care fac obiectul PJGD, metodologia 
PJGD, Evaluarea strategică de mediu.  
-  Capitolul 2. Cadrul general prezintă cadrul general al 
planificării, legislația națională și politica locală privind deșeurile;  
-  Capitolul 3. Descrierea județului Mureș – cuprinde date despre 
așezările umane, condițiile de mediu și resurse, date despre 
infrastructură și date socio-economice  date privind generarea și 
gestionarea deșeurilor;  
-  Capitolul 4 Situația actuală privind gestionarea deșeurilor: 
-  Capitolul 5. Proiecții. Prezintă proiecții socio-economice, și de 
generare a deșeurilor municipale, a deșeurilor biodegradabile, a 
deșeurilor din construcții și desființări, a nămolurilor de la stațiile de 
epurare municipale  
-  Capitolul 6. Obiective și ținte privind gestionarea deșeurilor, 
cuantificarea obiectivelor și țintelor, stabilirea unor rate minime de 
capturare  
-  Capitolul 7. Analiza alternativelor/opțiunilor pentru fiecare 
activitate de gestionarea a deșeurilor municipale. Este prezentată 
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metodologia pentru stabilirea alternativelor și metodologia pentru 
analiza alternativelor 
-  Capitolul 8. Prezentarea alternativei selectate, 
amplasamentele și cerințele pentru noile instalații 
-  Capitolul 9. Verificarea sustenabilității în care se estimează 
capacitatea de plată a populației și se compară costul mediu pe 
județ cu tariful/taxa maxim suportabilă de către utilizatorii 
sistemului 
-  Capitolul 10. Analiza sensitivității și a riscului 
-  Capitolul 11. Planul de acțiune 
-  Capitolul 12. Programul județean de prevenire a generării 
deșeurilor 
-  Capitolul 13.  Indicatori de monitorizare – sunt prezentați 
indicatori de monitorizare pentru planul de acțiune, pentru măsurile 
de guvernanță și pentru PJGD 

 

Obiectivele PJGD Mureș 

Obiectivele privind gestionarea deșeurilor pentru perioada de planificare 2020-2025 sunt 

prezentate distinct pentru fiecare categorie de deșeuri care face obiectul PJGD și se referă 
la:  

-  prevenirea generării deșeurilor  

-  creșterea gradului de colectare separată  

-  creșterea gradului de reutilizare și reciclare a deșeurilor  

-  creșterea gradului de valorificare energetică a deșeurilor  

-  tratarea deșeurilor reziduale (care nu mai pot fi valorificate) în vederea minimizării 
impactului generat de depozitarea deșeurilor  

-  gestionarea rațională și durabilă a deșeurilor  

Măsurile prevăzute prin PJGD 2020-2025 în vederea îndeplinirii obiectivelor și țintelor 
privind gestionarea deșeurilor municipale. Stabilirea alternativei optime  

Pentru îndeplinirea obiectivelor, PJGD Mureș  prevede realizarea unui set de măsuri pentru 
fiecare din categoriile de deșeuri care fac obiectul planului, inclusiv termenele de realizare 
și responsabilii pentru îndeplinirea acestora, până în 2025.  

Principalele obiective și ținte care au reprezentat criterii pentru stabilirea măsurilor de 
gestionare a deșeurilor municipale care trebuie realizate în cadrul PJGD 2020-2025, au fost: 

-  Gradul de acoperire cu serviciu de salubrizare delegat conform SMIDS 100% – termen 
2021;  

-  Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare etapizat: 

 la 50% din masa totală generată, cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic 
și sticlă provenind din deșeurile menajere și similare – termen 2021;  

 la 50% din cantitatea totală de deșeuri municipale generată – termen 2025; 

-  Creșterea gradului de valorificare energetică a deșeurilor municipale la 15% din 
cantitatea totală de deșeuri municipale valorificată energetic – termen 2025;  

-  Reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale la 35% din 
cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995 – termen 2021;  

-  Interzicerea, la depozitare, a deșeurilor municipale colectate separat – termen 2021; 
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-  Depozitarea deșeurilor este permisă numai dacă deșeurile sunt supuse în prealabil 
unor operații de tratare fezabile tehnic – decembrie 2023; 

-  Reducerea cantității de deșeuri municipale eliminate prin depozitare până la 10% din 
totalul deșeurilor municipale generate – termen 2035; 

-  Asigurarea capacității de depozitare a întregii cantități de deșeuri care nu pot fi 
valorificate – 2021; 

-  Colectarea separată și tratarea corespunzătoare a deșeurilor periculoase menajere – 
termen 2021; 

-  Colectarea separată, pregătirea pentru reutilizare sau, după caz, tratarea 
corespunzătoare a deșeurilor voluminoase – 2021; 

-  Încurajarea utilizării în agricultură a materialelor rezultate de la tratarea 
biodeșeurilor (compostare și digestie anaerobă) - 2021; 

-  Colectarea separată (atât de la populație cât și de la operatorii economici) și 
valorificarea corespunzătoare a uleiurilor uzate alimentare– 2021; 

-  Colectarea separată (atât de la populație cât și de la operatorii economici) și 
valorificarea corespunzătoare a biodeșeurilor – termen 2021 pentru municipiul Târgu Mureș 
și decembrie 2023 pentru restul județului; 

-  Colectarea separată și valorificarea corespunzătoare a deșeurilor textile – termen 
decembrie 2023 

În vederea stabilirii alternativei optime de gestionare a deșeurilor prin care să poată fi 
realizate măsurile propuse, în cadrul PJGD Mureș s-au analizat trei variante de gestionare  
pentru deșeurile municipale:  

 Alternativa „zero” – care presupune doar investițiile existente și finalizate prin 
proiectul SMIDS Mureș inclusiv proiectele realizate prin alte surse de finanțare ex. PHARE 
sau Ordonanța 7/2006 care au fost integrate în SMIDS;  

 Alternativa 1 – care presupune completarea investițiilor realizate din Alternativa 0 
cu noi investiții, astfel:   

- extinderea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor de la populație în toate 
localitățile județului corelat cu concluziile Studiului privind potențialul de colectare 
separată a biodeșeurilor în județul Mureș, 

- extinderea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor de la toți operatorii economici 
și instituții publice (prepararea hranei și alimente expirate) din județ,  

- dotarea corespunzătoare cu pubele/containere atât în mediul urban cât și în mediul rural 
pentru colectarea separată a fracțiilor reciclabile, a biodeșeurilor și a deșeurilor reziduale, 
conform sistemului propus (din poartă în poartă la gospodăriile individuale, respectiv pe 
platforme de colectare pentru blocuri),  

- construirea a 13 Centre de colectare prin aport voluntar a fracțiilor reciclabile din deșeuri 
menajere, inclusiv deșeuri voluminoase, deșeuri periculoase, uleiuri uzate alimentare și alte 
fluxuri (ex. lemn, textile etc.), câte unul pentru fiecare localitate urbană și minim 3 pentru 
Târgu Mureș,  

- modernizarea Stațiilor de transfer existente (Târnăveni, Râciu, Bălăușeri, Reghin) și 
construirea unei noi Stații de transfer, la Sighișoara, inclusiv modernizarea drumurilor de 
acces. Dotarea acestor Stații de transfer cu câte un tocător pentru deșeuri verzi cu scopul 
de a optimiza transportul către stația de compostare Sânpaul și a celei din ST Reghin către 
stația de compostare Cristești, 

- eficientizarea/ modernizarea stațiilor de sortare Sighișoara și Cristești, respectiv a stației 
de compostare Cristești,  



    34/39 

 

- eficientizarea/ modernizarea instalației TMB existentă inclusiv completarea cu o stație de 
sortare semi-mecanică pentru conformarea cu criteriile Malagrotta și instalație bio-uscare 
pentru producere RDF,  

- construirea unor noi capacități de depozitare (Celula 4 la Depozitul Sighișoara și Celula 2 
la Depozitul Sânpaul) și închiderea celulelor care își ating capacitatea maximă de 
depozitare la Depozitul Sighișoara și Celula 1 la Depozitul Sânpaul,  

  realizarea unei instalații cu digestie anaerobă, recuperare biogaz și compostare 
digestat pentru tratarea  biodeșeurilor și a deșeurilor verzi, colectate separat, din zonele 1, 
3, 4, 5, 6, 7. 

 Alternativa 2 - care presupune investițiile din Alternativa 0 la care se adaugă: 

+ extinderea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor de la populație în toate 
localitățile județului corelat cu concluziile Studiului privind potențialul de colectare 
separată a biodeșeurilor în județul Mureș, 

+ extinderea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor de la toți operatorii economici 
și instituții publice (prepararea hranei și alimente expirate) din județ+  dotarea 
corespunzătoare cu pubele/containere atât în mediul urban cât și în mediul rural pentru 
colectarea separată a fracțiilor reciclabile, a biodeșeurilor și a deșeurilor reziduale, 
conform sistemului propus (din poartă în poartă la gospodăriile individuale, respectiv pe 
platforme de colectare pentru blocuri), 

+ construirea a 13 Centre de colectare prin aport voluntar a fracțiilor reciclabile din deșeuri 
menajere, inclusiv deșeuri voluminoase, deșeuri periculoase, uleiuri uzate alimentare și alte 
fluxuri (ex. lemn, textile etc.), câte unul pentru fiecare localitate urbană și minim 3 pentru 
Târgu Mureș, 

+ modernizarea Stațiilor de transfer existente (Târnăveni, Râciu, Bălăușeri, Reghin) și 
construirea unei noi Stații de transfer, la Sighișoara, inclusiv modernizarea drumurilor de 
acces. Dotarea acestor Stații de transfer cu câte un tocător pentru deșeuri verzi, 

+ eficientizarea/ modernizarea stațiilor de sortare Sighișoara și Cristești+ eficientizarea/ 
modernizarea stației de compostare Cristești  

+ eficientizarea/ modernizarea instalației TMB existentă inclusiv completarea cu o stație de 
sortare semi-mecanică pentru conformarea cu criteriile Malagrotta și instalație bio-uscare 
pentru producere RDF 

+ construirea unor noi capacități de depozitare (Celula 4 la Depozitul Sighișoara și Celula 2 
la Depozitul Sânpaul) și închiderea celulelor care își ating capacitatea maximă de 
depozitare la Depozitul Sighișoara și Celula 1 la Depozitul Sânpaul,  

+ realizarea de capacități suplimentare de fermentare aerobă/ compostare în spații închise 
cu aerare forțată pentru tratarea biodeșeurilor colectate separat, 

În urma evaluării în cadrul PJGD a celor trei alternative, a rezultat că alternativa optimă 
care poate  să asigure îndeplinirea tuturor obiectivelor și țintelor stabilite la nivel național 
este  Alternativa 1. 

Prin realizarea măsurilor stabilite prin Alternativa 1 în orizontul de timp 2021-2025, se vor 
putea corecta neajunsurile constatate până în prezent în funcționarea SMIDS Mureș și se vor 
crea premizele îndeplinirii  tuturor obiectivelor și țintelor privind gestionarea deșeurilor, 
inclusiv a celor care deocamdată nu au putut fi îndeplinite, datorită faptului că SMIDS Mureș 
nu este complet funcțional (neatribuirea încă de către ADI Ecolect a contractului de 
colectare separată a deșeurilor pentru zona 2 Târgu Mureș). 

Valoarea investițiilor propuse prin Alternativa 1 este de aproximativ 52.000.000 Euro. PJGD 
recomandă să se înceapă demersurile pentru obținerea de finanțare din fondurile Uniunii 
Europene prin POIM pentru realizarea investițiilor noi propuse, pentru retehnologizare 
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instalațiilor existente pentru tratarea deșeurilor și pentru extinderea sistemului de 
colectare separată a biodeșeurilor. 

Procedura  de evaluare de mediu pentru PJGD  

În urma realizării primei variante a PJGD,  Consiliul Județean Mureș a demarat procedura de 
evaluare de mediu pentru PJGD Mureș pentru perioada 2020-2025, în conformitate cu 
prevederile HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu 
pentru planuri şi programe, cu modificările și completările ulterioare, transmițând 
documentația spre evaluare la Agenția pentru Protecția Mediului Mureș (luna august 2020). 

Procedura de obținere a avizului de mediu pentru PJGD Mureș 2020-2025 s-a derulat în 
perioada septembrie 2020 - martie 2021, fiind parcurse, sub coordonarea autorității 
județene de mediu, toate etapele procedurale, în conformitate cu prevederile HG nr. 
1076/2004: 

- etapa de încadrare a planului în procedura de evaluării de mediu 

- etapa de definitivare a proiectului de plan și de realizare a raportului de mediu 

- etapa de analiză a calității raportului de mediu și de luare a deciziei. 

În urma finalizării procedurii de evaluare de mediu, APM Mureș emite Avizul de mediu nr. 
3/26.04.2021 pentru PJGD Mureș 2020-2025. 

Totodată, luând în considerare adresa Ministerului Fondurilor Europene nr. 2892/18.08.2020 
înregistrată la CJ Mureș cu nr. 23424/02.09.2020, conform căreia elaborarea și adoptarea 
PJGD județene reprezintă o prioritate la nivel național, deoarece finanțarea acordată de 
către Uniunea Europeană pentru perioada de programare 2021-2027 în sectorul deșeuri este 
condiționată de existența acestor planuri,  proiectul  de plan a fost transmis în luna 
septembrie 2020 spre evaluare și către Ministerul Fondurilor Europene (prin experții 
JASPERS și experții PASSA MFE 2).  

În perioada de evaluare și definitivare a proiectului PJGD 2020 au fost luate în considerare 
toate recomandările primite, documentul final fiind revizuit în conformitate cu acestea. 

Întreaga procedură de evaluare de mediu s-a derulat pe baza principiului transparenței 
decizionale, cu o permanentă informare  și consultare publică, toată documentație fiind 
pusă la dispoziția publicului interesat atât pe site-ul APM Mureș cât și al CJ Mureș. 

Informarea publicului interesat  s-a realizat astfel: 

- anunțuri publice privind depunerea la APM Mureș a solicitării de obținere a avizului 
de mediu pentru PJGD Mureș și disponibilizarea documentației, publicate pe pagina de 
internet a CJ Mureș și în mass-media în datele de  29.08.2020 și 02.09.2020; 

- anunțuri publice privind etapa de încadrare a PJGD Mureș,  publicate pe pagina de 
internet a CJ Mureș și în mass-media în datele de  25.09.2020 și 26.09.2020; 

- anunțuri publice privind disponibilizarea proiectului de plan și finalizarea Raportului 
de Mediu elaborat pentru PJGD Mureș, publicate pe pagina de internet a CJ Mureș și în 
mass-media în datele de 28.11.2020, 02.12.2020 și 03.12.2020; 

- anunțuri publice privind organizarea dezbaterii publice pentru  proiectul de plan și 
Raportului de Mediu elaborat pentru PJGD Mureș, publicate pe pagina de internet a CJ 
Mureș și în mass-media în datele de 19.01.2021, 20.01.2021, 21.01.2021 și 04.03.2021; 

- anunțuri publice privind decizia APM Mureș de emitere a avizului de mediu pentru 
PJGD Mureș 2020-2025,  publicate pe pagina de internet a CJ Mureș și în mass-media în data 
de 20.03.2021; 

Din perspectiva celor mai sus arătate, precum și prin luarea în considerare a prevederilor: 
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- art. 39, alin (2) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și 
completările ulterioare (respectiv: “PJGD se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, iar 
PMGD, prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu avizul APM sau ARPM, 
după caz” 

- art. 26 din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de 
mediu pentru planuri şi programe, cu modificările și completările ulterioare (respectiv: 
„Titularul planului sau programului are obligaţia de a supune procedurii de adoptare planul 
sau programul, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de 
autoritatea competentă pentru protecţia mediului”), 

Considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Județean de Gestiune a 
Deșeurilor în județul Mureș pentru perioada 2020-2025, poate fi supus dezbaterii şi aprobării 
plenului Consiliului Judeţean Mureş. 

Șef Serviciu 
Suciu Călin 

 
 
DIRECȚIA JURIDICĂ 
ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr. 11758/04.05.2021 

 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Județean de Gestiune a Deșeurilor în 

județul Mureș, pentru perioada 2020-2025 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu 
Referatul de aprobare nr. 11633 din 29.04.2021 și în considerarea celor reținute în Raportul 
de specialitate al Direcției de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte nr. 11711 din 
04.05.2021, 

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.211/2011 privind 
regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinul Ministerului 
Mediului nr. 140/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea, 
evaluarea şi revizuirea planurilor judeţene de gestionare a deşeurilor, ale Hotărârii 
Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu 
pentru planuri şi programe, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii 
Guvernului nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor 
2014-2020, ale Hotărârii Guvernului nr. 942/2017 privind aprobarea Planului național de 
gestionare a deșeurilor, ale Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în 
administrație publică, republicată, precum și cele ale art.173 alin.(1) lit.„b” coroborate cu 
cele ale alin.(3) lit.„d” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.   

Potrivit prevederilor art. 25, ale art. 37 și  ale art. 39 din Legea nr.211/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, în baza principiilor şi obiectivelor din  planul 
național de gestionare a deșeurilor se elaborează, respectiv revizuiesc, planurile județene 
de gestionare a deșeurilor de către consiliul judeţean, în colaborare cu agenţia judeţeană 
pentru protecţia mediului. 
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Din înscrisurile care însoţesc proiectul de hotărâre reiese că, urmare a revizuirii planului 
național de gestionare a deșeurilor a devenit necesară revizuirea planului județean de 
gestionare a deșeurilor elaborat anterior în cursul anului 2008 și aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Mureș nr.16/2008. 

Ca etapă premergătoare aprobării planului județean, a fost necesară avizarea acestuia de 
către autoritatea competentă pentru protecția mediului, în acord cu prevederile art.26 din 
Hotărârea Guvernului nr.1076/2006, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 
cărora „Titularul planului sau programului are obligaţia de a supune procedurii de 
adoptare planul sau programul, precum şi orice modificare a acestuia, după caz, numai în 
forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului”. 

Agenția pentru Protecția Mediului Mureș a avizat favorabil planul județean pentru 
gestionarea deșeurilor, pentru perioada 2020 -2025, așa cum rezultă din Avizul de mediu 
nr.3/26.04.2021, emis în baza Deciziei nr.8724/16.03.2021. 

Planul însumează la nivel judeţean toate obiectivele şi ţintele propuse în gestionarea 
deşeurilor şi prevede cadrul pentru accesarea de fonduri în vederea implementării 
viitoarelor proiecte pentru managementul deşeurilor la nivelul județului Mureș. 

Analizând proiectul de hotărâre supus aprobării, apreciem că temeiurile legale invocate 
sunt conforme cu legislația primară (legi și ordonanțe), respectiv legislația secundară 
(hotărârile Guvernului, strategiile naționale) aplicabile în domeniu. 

Potrivit prevederilor art.39 alin.(2) din Legea nr.211/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, planurile județene de gestionare a deșeurilor se aprobă prin hotărâre a 
consiliului județean.     

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că 
potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„b” coroborate cu cele ale alin.(3) lit.„d” din  
Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul județean are 
atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului, sens în care adoptă strategii, 
dispune luarea măsurilor necesare pentru dezvoltarea acestora.  

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 aprobarea Planului 
Județean de Gestiune a Deșeurilor în județul Mureș, pentru perioada 2020-2025, 
îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus procedurii stabilite prin art. 7 din Legea nr. 
52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Director executiv 
Genica Nemeș 
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DIRECȚIA JURIDICĂ 
ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr. 13115 /19.05.2021 

 

NOTĂ 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Județean de Gestiune a Deșeurilor în 

județul Mureș, pentru perioada 2020-2025 

 

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.211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările 
și completările ulterioare, ale Ordinul Ministerului Mediului nr. 140/2019 privind aprobarea 
Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea şi revizuirea planurilor judeţene 
de gestionare a deşeurilor, ale Hotărârii Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea 
procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările și 
completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei 
naționale de gestionare a deșeurilor 2014-2020, ale Hotărârii Guvernului nr. 942/2017 
privind aprobarea Planului național de gestionare a deșeurilor. 

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 04.05.2021, 
conform Anunțului înregistrat sub nr. 11759, prevăzându-se un termen de 10 zile, respectiv 
17.05.2021, 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 privind aprobarea Planului 
Județean de Gestiune a Deșeurilor în județul Mureș, pentru perioada 2020-2025, 
îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului 
Județean Mureș, ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile 
art.136 alin.(4) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 

 

Director executiv 
Genica Nemeș 
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