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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

HOTĂRÂREA NR.114
din 29 iulie 2021
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2021
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr.20383/23.07.2021 al Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Serviciului buget nr. 20447/23.07.2021, raportul
Serviciului juridic nr. 20465/23.07.2021, precum şi avizul comisiei 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, cu modificările și completările ulterioare, se modifică
și se completează după cum urmează:
1.

Art.1 se modifică și va avea următorul conținut:

”Art.1. Se aprobă bugetul general al judeţului Mureş pe anul 2021 la venituri în sumă de
871.134.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 933.646.000 lei, conform anexei nr. 1/c.”
2.
Anexele nr.1/b, 2/b, 2/1/b, 2/2/b, 3/1/a, 3/8/a, 3/13, 3/14, 3/21, 3/36, 3/37,
3/38, 3/39, 3/40, 3/41, 3/42, 3/43, 3/44, 3/45, 3/46, 3/47, 3/48, 3/49, 3/50, 3/51, 3/52,
3/53, 3/54, 3/55, 3/56, 3/57, 3/58, 3/59, 3/60, 3/61, 3/62, 3/63, 3/64, 3/71/b, 3/74/b,
3/79, 3/91, 3/93, 3/100, 4/a, 4/7, 5/1/a, 5/2/a, 8/b, 10/a și 11/a se modifică și se
înlocuiesc cu anexele nr.1/c, 2/c, 2/1/c, 2/2/c, 3/1/b, 3/8/b, 3/13/a, 3/14/a, 3/21/a,
3/36/a, 3/37/a, 3/38/a, 3/39/a, 3/40/a, 3/41/a, 3/42/a, 3/43/a, 3/44/a, 3/45/a, 3/46/a,
3/47/a, 3/48/a, 3/49/a, 3/50/a, 3/51/a, 3/52/a, 3/53/a, 3/54/a, 3/55/a, 3/56/a, 3/57/a,
3/58/a, 3/59/a, 3/60/a, 3/61/a, 3/62/a, 3/63/a, 3/64/a, 3/71/c, 3/74/c, 3/79/a, 3/91/b,
3/93/a, 3/100/a, 4/b, 4/7/a, 5/1/b, 5/2/b, 8/c, 10/b și 11/b.
3.

După anexa nr.3/100 se introduc 61 de anexe noi, nr. 3/101- 3/161.

4.
Anexele nr.1/c, 2/c, 2/1/c, 2/2/c, 3/1/b, 3/8/b, 3/13/a, 3/14/a, 3/21/a, 3/36/a,
3/37/a, 3/38/a, 3/39/a, 3/40/a, 3/41/a, 3/42/a, 3/43/a, 3/44/a, 3/45/a, 3/46/a, 3/47/a,
3/48/a, 3/49/a, 3/50/a, 3/51/a, 3/52/a, 3/53/a, 3/54/a, 3/55/a, 3/56/a, 3/57/a, 3/58/a,
3/59/a, 3/60/a, 3/61/a, 3/62/a, 3/63/a, 3/64/a, 3/71/c, 3/74/c, 3/79/a, 3/91/b, 3/93/a,
3/100/a, 3/101, 3/102, 3/103, 3/104, 3/105, 3/106, 3/107, 3/108, 3/109, 3/110, 3/111,
3/112, 3/113, 3/114, 3/115, 3/116, 3/117, 3/118, 3/119, 3/120, 3/121, 3/122, 3/123,
3/124, 3/125, 3/126, 3/127, 3/128, 3/129, 3/130, 3/131, 3/132, 3/133, 3/134, 3/135,
3/136, 3/137, 3/138, 3/139, 3/140, 3/141, 3/142, 3/143, 3/144, 3/145, 3/146, 3/147,
3/148, 3/149, 3/150, 3/151, 3/152, 3/153, 3/154, 3/155, 3/156, 3/157, 3/158, 3/159,
3/160, 3/161, 4/b, 4/7/a, 5/1/b, 5/2/b, 8/c, 10/b și 11/b fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
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Art.II. 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.
Contrasemnează
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

SECRETAR GENERAL
Paul Cosma

PREȘEDINTE
Nr. 20383/22.07.2021

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.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.100/24.06.2021 a fost aprobată participarea
Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități
culturale și sociale de interes public județean. Susținerea activităților este asigurată din
bugetul județean, de la capitolul 87.02.50 – Alte acțiuni economice conform anexelor
3/101-3/159.
Conform adreselor nr.19186/13.07.2021 și nr.20133/22.07.2021, Spitalul Municipal Dr.
Gheorghe Marinescu Târnăveni cere suplimentarea listei de investiții cu suma de 25.000 lei
pentru achiziționarea unui incubator închis standard, obiectiv finanțat de la bugetul de stat,
respectiv buget local, precum și diminuarea poziției nr.4: ”Reabilitare și modernizare subsol
pavilion central” din Programul de investiții cu 200.000 de lei, concomitent cu introducerea
unei poziții noi cu aceeași valoare: ”Grup electrogen 200KVA cu sistem de automatizare”.
Prin adresa nr.18976/09.07.2021 Spitalul Județean Mureș a solicitat rectificarea bugetului
instituției în urma suplimentării veniturilor din prestări servicii medicale spitalicești, din
contractele cu casele de asigurări de sănătate, din contractele încheiate cu DSP din sumele
alocate de la bugetul de stat pentru programe naționale de sănătate, din subvenții de la
bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și
echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate, precum și din subvenții de la bugetul
local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății cu 8.385.000 lei.
Suma de 8.385.000 lei se repartizează pe cheltuieli materiale și investiții.
Prin adresa nr.18490/06.07.2021, Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație
Artistică Mureș solicită alocarea sumei de 15.000 lei pentru achiziția unor dotări în vederea
desfășurării activității instituției și în mediul online.
Prin adresa nr.17710/29.06.2021 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Mureș solicită suplimentarea cu 23.000 lei a sumelor alocate pentru achiziționarea
unor cazane de apă caldă la CRRN Brâncovenești, această sumă alocându-se din fondul de
rezervă bugetară.
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Prin notele interne nr.18999/12.07.2021, nr.19663/16.07.2021 și nr.19771/16.07.2021
Direcția Tehnică a solicitat suplimentarea sumelor cuprinse la cheltuieli cu bunuri și servicii
pentru întreținere și funcționare cu 75.000 lei, precum și unele modificări în structura
cheltuielilor cuprinse în Programul de drumuri pentru anul 2021.
Prin adresa nr.19646/15.07.2021, RA „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș ne transmite
Raportul de inspecție fiscală nr.107/23.06.2021 și Decizia de impunere nr. F-MS
113/23.06.2021 emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș, prin care au
fost stabilite obligaţii de plată suplimentare constând în taxa pe valoarea adăugată în
valoare de 2.594.054 lei, rezultată din neacordarea de către organele de control, a
dreptului de deducere al TVA aferent achiziţiilor de natura investiţiilor efectuate de regie şi
achitate din surse bugetare având ca provenienţă bugetul local al Consiliului Judeţean
Mureş.
In vederea anulării cheltuielilor cu accesoriile datorate pentru neplata în termen a taxei pe
valoarea adăugată stabilită prin Decizia de impunere nr. 113/23.06.2021, se propune
alocarea sumei de 2.596.000 lei din bugetul Judeţului Mureş, pentru plata obligaţiei
principale constând în TVA restituită de regie către CJ Mureș și TVA aferent cheltuielilor de
exploatare. RA Aeroportul Transilvania Târgu Mureş, va efectua toate demersurile legale
pentru anularea Deciziei de Impunere nr. 113/23.06.2021, urmând ca, după obţinerea
deciziei definitive pronunţată de Instanţa de Judecată să se efectueze regularizarea
sumelor în bugetul Judeţului Mureş şi bugetul regiei.
Modificările amintite se regăsesc în anexele nr.1/c, 2/c, 2/1/c, 2/2/c, 3/1/b, 3/8/b,
3/13/a, 3/14/a, 3/21/a, 3/36/a, 3/37/a, 3/38/a, 3/39/a, 3/40/a, 3/41/a, 3/42/a, 3/43/a,
3/44/a, 3/45/a, 3/46/a, 3/47/a, 3/48/a, 3/49/a, 3/50/a, 3/51/a, 3/52/a, 3/53/a, 3/54/a,
3/55/a, 3/56/a, 3/57/a, 3/58/a, 3/59/a, 3/60/a, 3/61/a, 3/62/a, 3/63/a, 3/64/a, 3/71/c,
3/74/c, 3/79/a, 3/91/b, 3/93/a, 3/100/a, 3/101, 3/102, 3/103, 3/104, 3/105, 3/106,
3/107, 3/108, 3/109, 3/110, 3/111, 3/112, 3/113, 3/114, 3/115, 3/116, 3/117, 3/118,
3/119, 3/120, 3/121, 3/122, 3/123, 3/124, 3/125, 3/126, 3/127, 3/128, 3/129, 3/130,
3/131, 3/132, 3/133, 3/134, 3/135, 3/136, 3/137, 3/138, 3/139, 3/140, 3/141, 3/142,
3/143, 3/144, 3/145, 3/146, 3/147, 3/148, 3/149, 3/150, 3/151, 3/152, 3/153, 3/154,
3/155, 3/156, 3/157, 3/158, 3/159, 3/160, 3/161, 4/b, 4/7/a, 5/1/b, 5/2/b, 8/c, 10/b și
11/b.
Potrivit art.39 alin (3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările
și completările ulterioare, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al
Județului Mureș pentru anul 2021 a fost depus pentru consultarea publicului în data de 14
iulie 2021, la avizierul instituției sub numărul 19426.
Față de cele de mai sus, supunem dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre alăturat.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 20447/23.07.2021

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 Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.100/24.07.2020 a fost aprobată participarea
Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități
culturale și sociale de interes public județean. Susținerea activităților este asigurată din
bugetul județean, de la capitolul 87.02.50 – Alte acțiuni economice conform anexelor
3/101-3/159.
Conform adreselor nr.19186/13.07.2021 și nr.20133/22.07.2021, Spitalul Municipal Dr.
Gheorghe Marinescu Târnăveni cere suplimentarea listei de investiții cu suma de 25.000 lei
pentru achiziționarea unui incubator închis standard, obiectiv finanțat de la bugetul de stat,
respectiv buget local, precum și diminuarea poziției nr.4:”Reabilitare și modernizare subsol
pavilion central” din Programul de investiții cu 200.000 de lei, concomitent cu introducerea
unei poziții noi cu aceeași valoare: ”Grup electrogen 200KVA cu sistem de automatizare”.
Prin adresa nr.18976/09.07.2021 Spitalul Județean Mureș a solicitat rectificarea bugetului
instituției în urma suplimentării veniturilor din prestări servicii medicale spitalicești, din
contractele cu casele de asigurări de sănătate, din contractele încheiate cu DSP din sumele
alocate de la bugetul de stat pentru programe naționale de sănătate, din subvenții de la
bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și
echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate, precum și din subvenții de la bugetul
local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății cu 8.385.000 lei.
Suma de 8.385.000 lei se repartizează pe cheltuieli materiale și investiții.
Prin adresa nr.18490/06.07.2021, Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație
Artistică Mureș solicită alocarea sumei de 15.000 lei pentru achiziția unor dotări în vederea
desfășurării activității instituției și în mediul online.
Prin adresa nr.17710/29.06.2021 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Mureș solicită suplimentarea cu 23.000 lei a sumelor alocate pentru achiziționarea
unor cazane de apă caldă la CRRN Brâncovenești, această sumă alocându-se din fondul de
rezervă bugetară.
Prin nota internă nr.18999/12.07.2021 Direcția Tehnică a solicitat suplimentarea sumelor
cuprinse la cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare cu 75.000 lei.
Prin notele interne nr.19663/16.07.2021 și nr.19771/16.07.2021 Direcția Tehnică a solicitat
modificări între capitolele de cheltuieli cuprinse în Programul de drumuri pentru anul 2021.
Prin adresa nr.19646/15.07.2021, R.A. „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș ne transmite
Raportul de inspecție fiscală nr.107/23.06.2021 și Decizia de impunere nr. F-MS
113/23.06.2021 emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș, prin care au
fost stabilite obligaţii de plată suplimentare constând în taxa pe valoarea adăugată în
valoare de 2.594.054 lei, rezultată din neacordarea de către organele de control, a
dreptului de deducere al TVA aferent achiziţiilor de natura investiţiilor efectuate de regie şi
achitate din surse bugetare având ca provenienţă bugetul local al Consiliului Judeţean
Mureş.
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In vederea anulării cheltuielilor cu accesoriile datorate pentru neplata în termen a taxei pe
valoarea adăugată stabilită prin Decizia de impunere nr. 113/23.06.2021, se propune
alocarea sumei de 2.596.000 lei din bugetul Judeţului Mureş, pentru plata obligaţiei
principale constând în TVA restituită de regie către CJ Mureș și TVA aferent cheltuielilor de
exploatare. RA Aeroportul Transilvania Târgu Mureş, va efectua toate demersurile legale
pentru anularea Deciziei de Impunere nr. 113/23.06.2021, urmând ca, după obţinerea
deciziei definitive pronunţată de Instanţa de Judecată să se efectueze regularizarea
sumelor în bugetul Judeţului Mureş şi bugetul regiei.
Modificările amintite se regăsesc în anexele nr.1/c, 2/c, 2/1/c, 2/2/c, 3/1/b, 3/8/b,
3/13/a, 3/14/a, 3/21/a, 3/36/a, 3/37/a, 3/38/a, 3/39/a, 3/40/a, 3/41/a, 3/42/a, 3/43/a,
3/44/a, 3/45/a, 3/46/a, 3/47/a, 3/48/a, 3/49/a, 3/50/a, 3/51/a, 3/52/a, 3/53/a, 3/54/a,
3/55/a, 3/56/a, 3/57/a, 3/58/a, 3/59/a, 3/60/a, 3/61/a, 3/62/a, 3/63/a, 3/64/a, 3/71/c,
3/74/c, 3/79/a, 3/91/b, 3/93/a, 3/100/a, 3/101, 3/102, 3/103, 3/104, 3/105, 3/106,
3/107, 3/108, 3/109, 3/110, 3/111, 3/112, 3/113, 3/114, 3/115, 3/116, 3/117, 3/118,
3/119, 3/120, 3/121, 3/122, 3/123, 3/124, 3/125, 3/126, 3/127, 3/128, 3/129, 3/130,
3/131, 3/132, 3/133, 3/134, 3/135, 3/136, 3/137, 3/138, 3/139, 3/140, 3/141, 3/142,
3/143, 3/144, 3/145, 3/146, 3/147, 3/148, 3/149, 3/150, 3/151, 3/152, 3/153, 3/154,
3/155, 3/156, 3/157, 3/158, 3/159, 3/160, 3/161, 4/b, 4/7/a, 5/1/b, 5/2/b, 8/c, 10/b și
11/b.
Potrivit art.39 alin (3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările
și completările ulterioare, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al
Județului Mureș pentru anul 2021 a fost depus pentru consultarea publicului în data de 14
iulie 2021, la avizierul instituției sub numărul 19426.
Din perspectiva celor de mai sus proiectul de hotărâre alăturat poate fi supus dezbaterii și
aprobării plenului Consiliului Județean Mureș.
DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean
DIRECȚIA JURIDICĂ
Nr.20465/23.07.2021

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. 20383 din 23.07.2021 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 art.36, ale art.39 alin.(3), ale 82 din Legea nr.273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.88, art.173
alin.(1), lit.”b” coroborate cu cele ale alin.(3), lit.”a” din Ordonanța de urgență nr.57/2019
privind Codul administrativ.
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Conform prevederilor art.88 din O.U.G nr.57/2019, ”bugetele locale ale
unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale se elaborează, se aprobă, se execută şi se
raportează în condiţiile legii care reglementează finanţele publice locale”.
Astfel, potrivit prevederilor art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 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 formulate de Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe
Marinescu” Târnăveni, de Spitalul Clinic Județean Mureș, de Centrul Județean pentru
Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș, de Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Mureș, de R.A.„Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș și de Direcția
Tehnică.
De asemenea se impune rectificarea bugetului având în vedere Hotărârea Consiliului
Județean Mureș nr.100/24.06.2021 prin care a fost aprobată participarea Consiliului
Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități culturale și sociale
de interes public județean, iar susținerea activităților este asigurată din bugetul județean.
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.115
din 29 iulie 2021
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, cu modificările ulterioare

Consiliul Județean Mureș,
Văzând referatul de aprobare nr. 20384 din 23.07.2021 al Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice - Compartiment analiză și asistență
economică nr. 20444 din 23.07.2021, raportul Serviciului juridic nr. 20466 din 23.07.2021,
precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere documentația depusă de Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania Târgu
Mureș” cu adresa nr. 5368/23.07.2021, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.
20328/23.07.2021,
Ţinând cont de prevederile art.4 alin.(1) și 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 ale art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
hotărăște:
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, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.

La Art.1, alin. (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art.1.(1) Se aprobă ajutorul de stat de exploatare pentru R.A. “Aeroportul Transilvania
Târgu Mureș”, pe anul 2021, în cuantum de 5.984 mii lei, în vederea acoperirii
deficitului/pierderii înregistrate la activitatea de exploatare.
(2) Se aprobă sumele pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice (Serv.
stingere incendii - SSI, Securitate, Siguranță), pe anul 2021, în cuantum de 1.181 mii lei.”
2.
Anexa nr.1/b - Bugetul de venituri și cheltuieli, se modifică și se înlocuiește cu
Anexa nr.1/c.
3.
Anexa nr.2/a - Detalierea indicatorilor economico - financiari, prevăzuţi în bugetul
de venituri și prognoza pe perioada 2021, se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr.2/b.
Art.II. Anexele nr.1/c şi nr.2/b fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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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/c „Bugetul de venituri şi cheltuieli”, coloana propuneri
rectificare/rectificat an curent (2021).
Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică Direcției economice din aparatul de specialitate al
Consiliului Județean Mureș și Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, care
va răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma

PREȘEDINTE
Nr.20384/23.07.2021

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, cu modificările ulterioare
R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” a depus prin adresa nr.5368/23.07.2021,
înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.20328/23.07.2021, documentația de
solicitare a modificării prevederilor Hotărârii nr.57/2021 privind aprobarea ajutorului de
stat de exploatare, a sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice,
precum și a bugetului de venituri cheltuieli, al R.A „ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”,
pe anul 2021, cu modificările ulterioare.
Din analiza proiectului de buget și conform explicațiilor din Nota de Fundamentare a Regiei
nr.5368/23.07.2021, rezultă că rectificarea de buget solicitată vizează strict activitatea de
funcţionare, prin care se propune creşterea ajutorului de stat pentru exploatare cu 1.256
mii lei, din care: 665 mii lei din transferuri de la bugetul local al Consiliului Judeţean Mureş
şi 591 mii lei din sumele aprobate pentru activităţi neeconomice, modificarea structurii
alocaţiilor bugetare şi a cheltuielilor de exploatare conform anexa nr.2/b la prezentul
proiect de hotărâre.
În urma rectificării de buget solicitate de Regie, transferurile din bugetul consiliului
judeţean, pentru activitatea de funcţionare, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Mureş nr. 57/22.04.2021, cu modificările ulterioare, vor creşte cu 665 mii lei de la 6.500 mii
lei la 7.165 mii lei, din care:
5.984 mii lei reprezintă ajutor de exploatare în vederea
deficitului/pierderii înregistrate la activitatea de exploatare(aeronautică);

acoperirii

1.181 mii lei reprezentând sume pentru finanțarea activităților neeconomice
aeronautice(serviciul de stingere incendii-SSI, Securitate, cheltuieli cu instituţiile statului,
aeronave scutite), activități care țin de responsabilitatea statului în exercitarea atribuțiilor
sale oficiale în calitate de autoritate publică.
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Având în vedere cele de mai sus, supunem spre dezbatere și aprobare 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
aeronautice, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania
Târgu Mureș”, pe anul 2021, cu modificările ulterioare.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 20444/23.07.2021

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, cu modificările ulterioare
Regia autonomă „Aeroportul Transilvania Târgu Mureş” funcţionează sub autoritatea
Consililui Judeţean Mureş, activitatea fiind finanţată atât din venituri proprii cât şi din
fonduri publice, respectiv transferuri din bugetul judeţului.
Ajutorul de stat de exploatare, sumele pentru finanţarea activităţilor neeconomice și
bugetul de venituri și cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” pentru anul
2021, au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.57/22.04.2021.
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.57/22.04.2021, a fost modificată prin HCJ nr.
77/27.05.2021 şi HCJ nr.99/24.06.2021,
prin care au fost diminuate cheltuielile cu
investiţiile Regiei, de la 11.962 mii lei la 10.599 mii lei şi a fost modificată structura
alocaţiilor bugetare aferente activităţii de exploatare, în cadrul volumului de 6.500 mii lei,
respectiv ajutorul de stat de exploatare a crescut cu 510 mii lei de la 4.218 mii lei la 4.728
mii lei iar compensaţiile pentru finanţarea activităţilor neeconomice care intră în
responsabilitatea statului au scăzut cu 510 mii lei de la 2.282 mii lei la 1.772 mii lei.
Prin adresa nr. 5368/23.07.2021 înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub
nr.20328/23.07.2021, Regia solicită autorității publice județene includerea pe ordinea de zi
a ședinței de consiliu județean din luna iulie 2021, a unui proiect de rectificare a bugetului
de venituri și cheltuieli, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al R.A.
„Aeroportul Transilvania Târgu Mureş” nr.34/23.07.2021.
Din analiza proiectului de buget și conform explicațiilor din Nota de Fundamentare a Regiei
nr.5368/23.07.2021, rezultă că rectificarea de buget solicitată vizează strict activitatea de
funcţionare, prin care se propune creşterea ajutorului de stat pentru exploatare cu 1.256
mii lei, din care: 665 mii lei din transferuri de la bugetul local al Consiliului Judeţean Mureş
şi 591 mii lei din sumele aprobate pentru activităţi neeconomice, modificarea structurii
alocaţiilor bugetare şi a cheltuielilor de exploatare conform anexa nr.2/b la prezentul
proiect de hotărâre.
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Prin Hotărârea Consliliului Judeţean Mureş nr 57/22.04.2021, cu modificările ulterioare, a
fost aprobată, pentru activitatea de funcţionare a regiei, suma totală de 6.500 mii lei
reprezentând transferuri din bugetul consiliului judeţean, din care:
4.728 mii lei reprezintă ajutor de exploatare în vederea
deficitului/pierderii înregistrate la activitatea de exploatare(aeronautică)

acoperirii

1.772 mii lei reprezentând sume pentru finanțarea activităților neeconomice
aeronautice (serviciul de stingere incendii-SSI, Securitate, Siguranță), activități care țin de
responsabilitatea statului în exercitarea atribuțiilor sale oficiale în calitate de autoritate
publică.
Regia, solicită creşterea ajutorului de exploatare aferent anului 2021, cu 1.256 mii lei de la
4.728 mii lei la 5.984 mii lei şi diminuarea sumelor alocate pentru activităţi neeconomice
care intră în responsabilitatea statului cu 591 mii lei. Această modificare se datorează
creşterii cheltuielilor de exploatare, reprezentând obligaţii fiscale suplimentare de plată,
conform Deciziei de impunere nr. 113/23.06.2021, rezultate în urma inspecţiei fiscale
desfăşurate de organele de control din cadrul ANAF, în perioada 17.12.2020- 11.06.2021 la
sediul Regiei şi modificării centrelor de cost, respectiv încadrarea cheltuielilor şi veniturilor
aferente centrului de cost „siguranţă” în cadrul centrului de cost „AERO”.
În urma rectificării de buget solicitate de Regie, transferurile din bugetul Consiliului
Judeţean Mureş, pentru activitatea de funcţionare, aprobată prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Mureş nr. 57/22.04.2021, cu modificările ulterioare, cresc cu 665 mii lei de la
6.500 mii lei la 7.165 mii lei, din care:
5.984 mii lei reprezintă ajutor de exploatare în vederea
deficitului/pierderii înregistrate la activitatea de exploatare(aeronautică);

acoperirii

1.181 mii lei reprezentând sume pentru finanțarea activităților neeconomice
aeronautice(serviciul de stingere incendii-SSI, Securitate, cheltuieli cu instituţiile statului,
aeronave scutite), activități care țin de responsabilitatea statului în exercitarea atribuțiilor
sale oficiale în calitate de autoritate publică.
Conform Raportului de inspecţie fiscală nr. 107/23.06.2021 în opinia organelor de control,
Regia nu avea drept de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor pentru
investiţii şi reparaţii aferente bunurilor de natura domeniului public plătite din surse
bugetare, aflate în administrarea R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureş, în scopul
desfăşurării activităţilor aeroportuare. Cuantumul total al obligaţiilor fiscale reprezentând
TVA de plată stabilite în urma inspecţiei fiscale este de 2.595 mii lei, din care suma de
1.930 mii lei a fost restituită de Regie către autoritatea tutelară Consiliul Judeţean Mureş.
Diferenţa de 665 mii lei trebuie achitată de Regie către Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice până la data de 05.08.2021.
Regia, nu a fost de acord cu obligaţiile de plată stabilite prin Raportul de Inspecţie Fiscală
nr.107/23.06.2021 şi Decizia de Impunere nr.113/23.06.2021, în valoare totală de 2.595 mii
lei, pe motiv că bunurile şi serviciile achiziţionate deservesc o activitate economică din care
se obţin venituri impozabile din punct de vedere al TVA, urmând să se adreseze Instanţei de
Judecată pentru a se pronunţa cu privire la cuantumul obligaţiilor fiscale datorate pentru
perioada verificată.
Având în vedere că debitele stabilite de organele de inspecţie fiscală se referă la perioada
01.01.2015-30.08.2020, al căror termen de plată este cu mult depăşit, în vederea anulării
accesoriilor, constând în dobânzi şi penalităţi de întârziere, datorate, conform art.173
alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală „Pentru neachitarea la
termenul de scadență de către debitor a obligațiilor fiscale principale, se datorează după
acest termen dobânzi și penalități de întârziere”, Regia şi-a propus să achite integral
obligaţiile principale stabilite prin Decizia nr.113/23.06.2021, pâna la data de 05.08.2021
(termen de scadenţă a debitului stabilit prin Decizia de Impunere nr.113/23.06.2021),
pentru a beneficia de facilităţile fiscale prevăzute de OUG nr.69/2020 pentru modificarea şi
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completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor
măsuri fiscale şi OUG nr.19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea
şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal.
In cadrul activităţii de funcţionare, regia solicită o rectificare privind structura cheltuielilor
de exploatare, prevăzute în anexa nr.2 la Bugetul de venituri şi cheltuieli „Detalierea
indicatorilor economico-financiari prevăzuţi in bugetul de venituri si prognoza pe perioada
2021-2024”, astfel:
Introducerea unui element de cheltuială neprevăzut iniţial (rând 118), „Cheltuieli
privind obligaţii fiscale stabilite prin decizia de impunere nr.113/23.06.2021” în valoare
totală de 665 mii lei;
creşterea cheltuielilor prevăzute la rândul nr.33 din anexa nr.2 la Bugetul de venituri
şi cheltuieli aprobat pentru anul 2021, cu 35 mii lei, de la 206 mii lei la 241 mii lei,
necesare achiziţiei materialelor de curăţenie;
reducerea cheltuielilor prevăzute la rândul nr.77 „Alte cheltuieli”, cu 35 mii lei, de
la 120 mii lei, la 85 mii lei;
creşterea veniturilor prevăzute la rândul nr.7 „Alte venituri”, cu 250 mii lei, de la
300 mii lei la 550 mii lei;
reducerea veniturilor prevăzuze la rândul 5 „Venituri din servicii prestate”, cu 250
mii lei de la 1.691 mii lei la 1.441 mii lei.
In urma propunerii privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021,
cuantumul cheltuielilor de exploatare, aprobate prin HCJ nr.57/22.04.2021 cu modificările
ulterioare, creşte de la 10.930 mii lei la 11.595 mii lei, iar cheltuielile totale cresc de la
10.960 mii lei la 11.625 mii lei, reprezentând o creştere cu 6%, respectiv cu 665 mii lei.
Având în vedere că propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei a
fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.34/23.07.2021, luând în
considerare argumentele de specialitate prezentate mai sus, apreciem că se poate supune
spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Județean Mureș nr.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, cu modificările
ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Marginean
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DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr. 20466/23.07.2021

RAPORT
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, cu modificările ulterioare

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu
Referatul de aprobare nr. 20384 din 23.07.2021 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, astfel cum a fost modifică prin
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.77/27.05.2021, s-a aprobat ajutorul 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.
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.
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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 modificări privind activitatea de funcționare, prin
care se propune creșterea ajutorului de stat pentru exploatare cu 1.256 mii lei. În urma
rectificării de buget solicitate de regie, transferurile din bugetul consiliului județean,
pentru activitatea de funcționare, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș
nr.57/2021, cu modificările și completările ulterioare, vor crește de la 6500 mii lei la 7.165
mii lei.
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, 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, cu modificările ulterioare 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.116
din 29 iulie 2021
pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului general consolidat al Județului
Mureș la 30 iunie 2021

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr. 20386/23.07.2021 al Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice nr.20455/23.07.2021, raportul
Serviciului juridic nr. 20469/23.07.2021, precum şi avizul comisiei de specialitate,
În considerarea prevederilor art.49 alin. (12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. ”b”, coroborate cu cele ale alin.(3) lit. ”a”,
precum și cu cele ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ,
hotărăşte:
Articol unic. Se aprobă Raportul privind execuția bugetului general consolidat al Județului
Mureș la 30 iunie 2021, conform anexelor nr.1, nr.1/1, nr.1/2 și nr.1/3 care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Contrasemnează
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

SECRETAR GENERAL
Paul Cosma

PREȘEDINTE
Nr. 20386/23.07.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului
general consolidat al Județului Mureș la 30 iunie 2021
În conformitate cu prevederile art.49 alin (12) din Legea finanțelor publice locale
nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie și octombrie,
pentru trimestrul expirat și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea,
ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză
și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două
secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a
veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului să nu înregistreze
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plăți restante și diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori
utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte și suma plăților
efectuate și a plăților restante, pe de altă parte să fie mai mare decât zero.
Astfel, bugetul general consolidat al Județului Mureș pe primele două trimestre ale anului
2021 a fost elaborat, aprobat și executat în concordanță cu prevederile Legii nr.273/2006
privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, ale Legii nr.15/2021 privind
aprobarea bugetului de stat pe anul 2021 și a celorlalte acte normative care privesc
domeniul bugetar.
Execuţia bugetară la 30 iunie 2021, propusă spre aprobare, prezintă poziţia şi performanţa
financiară a Consiliului Judeţean și a instituțiilor subordonate finanțate integral sau parțial
din venituri proprii, precum şi informaţii referitoare la activitatea desfăşurată în condiţiile
de echilibru bugetar şi în interiorul coordonatelor financiare aprobate prin bugetul propriu.
Față de cele de mai sus, în condițiile prevederilor art.136 din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, supunem dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre alăturat.

PREŞEDINTE,
Péter Ferenc

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 20455/23.07.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului
general consolidat al Județului Mureș la 30iunie 2021
În conformitate cu prevederile art.49 alin (12) din Legea finanțelor publice locale
nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie și
octombrie, pentru trimestrul expirat și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al
patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință
publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția
bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile
în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel
încât la sfârșitul anului să nu înregistreze plăți restante și să existe siguranța ca
diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat
pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte și suma plăților
efectuate și a plăților restante, pe de altă parte să fie mai mare decât zero.
Astfel, bugetul general consolidat al Județului Mureș pe primele două trimestre ale
anului 2021 a fost elaborat, aprobat și executat în concordanță cu prevederile Legii
nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, ale Legii
nr.15/2021 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2021 și a celorlalte acte
normative care privesc domeniul bugetar.
Execuţia bugetară la 30 iunie 2021, propusă spre aprobare, prezintă poziţia şi
performanţa financiară a Consiliului Judeţean și a instituțiilor subordonate finanțate
integral sau parțial din venituri proprii, precum şi informaţii referitoare la
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activitatea desfăşurată în condiţiile de echilibru bugetar şi în interiorul
coordonatelor financiare aprobate prin bugetul propriu.
Din perspectiva celor de mai sus proiectul de hotărâre alăturat poate fi supus
dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș.

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.20450/23.04.2021

RAPORT
privind execuția bugetului general consolidat al Județului Mureș la 30 iunie 2021
Bugetul general consolidat al județului Mureș pe primul semestru al anului 2021, elaborat,
aprobat și executat în concordanță cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările ulterioare, ale Legii nr.15/2021 privind aprobarea bugetului
de stat pe anul 2021 și a celorlalte acte normative care privesc domeniul bugetar, este
prezentat în Anexa nr.1 la prezenta, pe secțiunile de funcționare și dezvoltare.Astfel,
veniturile bugetului general consolidat au fost aprobate la nivelul de 862.756.000 lei pentru
anul 2021 și 486.763.000 lei pentru primele două trimestre, fiind realizate în proporție de
88,93%. De asemenea, cheltuielile bugetului general consolidat au fost aprobate la nivelul
de 925.268.000 lei pentru anul 2021 și 539.065.000 lei pentru primele două trimestre ale
anului, fiind realizate în proporție de 69,08%.
Bugetul general consolidat al Județului Mureș are în componență bugetul propriu al
județului Mureș, prezentat în anexa nr.1/1, bugetul instituțiilor subordonate finanțate
integral sau parțial din venituri proprii, prezentat în anexa nr.1/2 și bugetul proiectelor cu
finanțare nerambursabilă, prezentat în anexa nr.1/3.
I.
Execuția bugetului propriu al Județului Mureș
Astfel, ca și structură, veniturile bugetului propriu al Județului Mureș sunt formate într-o
proporție de76,05% din venituri ale secțiunii de funcționare și 23,95% din venituri ale
secțiunii de dezvoltare.
-leiNr.
crt.
0

Denumirea

1
Total venituri
1 Veniturile secţiunii de funcţionare
Sume din excedentul bugetului local
utilizate pentru finanțarea cheltuielilor
secțiunii de functionare
2 Veniturile secţiunii de dezvoltare
Sume din excedentul bugetului local
utilizate pentru finanțarea cheltuielilor
3 secțiunii de dezvoltare

Prevederi
anuale
2
437.352.000
326.060.000

Prevederi
trimestriale
3
202.991.000
157.609.000

111.292.000

45.382.000

% din total
%
încasări
(col.4/col.3)
4
5
6
207.528.673
100,00%
102,24%
157.818.712
76,05%
100,13%
Realizat

5.000.000
49.709.961

2,41%
23,95%

30.000.000

14,46%

109,54%

Veniturile bugetului județean au fost aprobate la un nivel de 437.352.000 lei pentru anul
2021, din care 202.991.000 lei pentru primele două trimestre. Veniturile secțiunii de
funcționare au fost încasate la nivelul de 157.818.712 lei, reprezentând 100,13% din
prevederile trimestriale, iar veniturile secțiunii de dezvoltare la nivelul de 49.709.961 lei,
reprezentând 109,54% din prevederile trimestriale. Pentru susținerea cheltuielilor bugetului
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județean au fost accesate sume din excedentul cumulat al anilor precedenți astfel: pentru
finanțarea secțiunii de funcționare 5.000.000 lei iar pentru finanțarea secțiunii de
dezvoltare 30.000.000 lei.
Creditele bugetare aprobate au fost utilizate pentru finanțarea activităților, acțiunilor și
programelor aflate în competența Consiliului Județean Mureș, gestionate direct sau prin
instituțiile subordonate și anume: asigurări și asistență socială (D.G.A.S.P.C.), învăţământ
special, acţiuni privind învăţământul preşcolar şi primar (produse lactate şi de panificaţie),
acţiuni culturale (prin instituţiile de cultură subordonate), culte religioase şi structuri
asociative, întreţinerea şi repararea drumurilor şi podurilor judeţene, alocarea unei
compensaţii pentru asigurarea serviciului de interes economic general încredinţat R.A.
Aeroport Transilvania în baza HCJ nr.107/2011, cu modificările și completările ulterioare,
Centrul Militar Judeţean, finanţarea obiectivelor de investiţii, precum şi finanţarea
activităţilor autorităţii publice judeţene.

Sinteza cheltuielilor pe activităţi, ponderea lor în total cheltuieli potrivit
clasificaţiei bugetare și gradul de realizare se prezintă astfel:
Nr.
crt.
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Denumirea
1
Total cheltuieli, din care:
Total cheltuieli ale secțiunii de
funcționare, din care:
Autorităţi publice
Alte servicii publice generale
Dobânzi aferente datoriei publice
externe
Apărare
Învăţământ
Sănătate
Cultură, religie, sport
Asistenţă socială
Protecţia mediului
Agricultură, silvicultură,
piscicultură și vânătoare
Transporturi
Alte acţiuni economice
Total cheltuieli ale secțiunii de
dezvoltare, din care:
Autorităţi publice
Alte servicii publice generale
Apărare
Învăţământ
Sănătate
Cultură, religie, sport
Asistenţă socială
Locuinţe, servicii şi dezvoltare
publică
Protecţia mediului
Transporturi
Alte acţiuni economice

Prevederi
anuale
2
499.852.000

Prevederi
trimestriale
3
255.281.000

% din total
% (col.4/col.3)
încasări
4
5
6
169.213.970
100,00%
66,29%

326.060.000
30.450.000
10.668.000

157.609.000
15.561.000
5.789.000

134.253.049
12.467.408
5.543.248

100,00%
9,29%
4,13%

85,18%
80,12%
95,75%

866.000
426.000
17.572.000
2.500.000
55.062.000
90.189.000
66.460.000

600.000
298.000
7.209.000
400.000
31.907.000
65.322.000
5.899.000

409.362
159.247
4.471.051
0
30.672.553
59.224.369
4.471.116

0,30%
0,12%
3,33%
0,00%
22,85%
44,11%
3,33%

68,23%
53,44%
62,02%
0,00%
96,13%
90,67%
75,79%

205.000
42.094.000
9.568.000

205.000
21.656.000
2.763.000

0
15.712.112
1.122.583

0,00%
11,70%
0,84%

0,00%
72,55%
40,63%

173.792.000
2.615.000
510.000
34.000
0
7.552.000
12.356.000
2.999.000

97.672.000
2.157.000
510.000
17.000
0
3.244.000
7.046.000
1.397.000

34.960.921
738.767
199.995
0
0
2.313.505
2.279.081
608.352

100,00%
2,11%
0,57%
0,00%
0,00%
6,62%
6,52%
1,74%

35,79%
34,25%
39,21%
0,00%

779.000
0
146.947.000
0

779.000
0
82.522.000
0

36.497
-4.500
28.789.224
0

0,10%
-0,01%
82,35%
0,00%

4,69%

Realizat

71,32%
32,35%
43,55%

34,89%

Economiile de la capitolul cheltuieli s-au înregistrat ca urmare a angajării cheltuielilor cu
respectarea utilizării resurselor în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate.
Sumele rămase neutilizate se reportează în următoarele trimestre ale anului.
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II.

Execuția bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii

Veniturile bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt
reprezentate în proporție de 94,39% din venituri ale secțiunii de funcționare și de 5,61% din
venituri ale secțiunii de dezvoltare.
Nr.
crt.
0

Denumirea

1
Total venituri
Veniturile secţiunii de funcţionare, din
1 care:
Sume din excedentul bugetului local
utilizate pentru finanțarea cheltuielilor
secțiunii de functionare
2 Veniturile secţiunii de dezvoltare

Prevederi
anuale
2
475.226.000

Prevederi
trimestriale
3
312.536.000

416.773.000

259.225.000

238.425.538

94,39%

91,98%

58.453.000

53.311.000

3.565.022
14.157.323

1,41%
5,61%

26,56%

% din total
%
încasări
(col.4/col.3)
4
5
6
252.582.861
100,00%
80,82%
Realizat

Veniturile bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii au fost
aprobate la nivelul de 475.226.000 lei, din care 312.536.000 lei prevăzuți pentru primul
semestru. Veniturile secțiunii de funcționare au fost realizate la nivelul de 238.425.538 lei,
reprezentând 94,39% din prevederile trimestriale, iar veniturile secțiunii de dezvoltare la
nivelul de 14.157.323 lei, reprezentând 26,56% din prevederile trimestriale. În aceste
condiții, pentru susținerea cheltuielilor curente ale bugetelor spitalelor au fost accesate
sume din excedentul cumulat al anilor precedenți la nivelul de 3.565.022 lei.
Sinteza cheltuielilor pe activităţi, ponderea lor în total cheltuieli potrivit clasificaţiei
bugetare și gradul de realizare se prezintă astfel:
Nr.
crt.
0

Denumirea

1
2
3

1
2
3

III.

1
Total cheltuieli, din care:
Total cheltuieli ale secțiunii de
funcționare, din care:
Alte servicii publice generale
Sănătate
Cultura, recreere și religie
Total cheltuieli ale secțiunii de
dezvoltare, din care:
Alte servicii publice generale
Sănătate
Cultura, recreere și religie

Prevederi
anuale
2
475.238.000

Prevederi
trimestriale
3
312.548.000

416.773.000
9.003.000
375.988.000
31.782.000

259.225.000
4.952.000
233.822.000
20.451.000

218.612.036
4.814.474
194.442.079
19.355.483

100,00%
2,20%
88,94%
8,85%

84,33%
97,22%
83,16%
94,64%

58.465.000
153.000
56.719.000
1.593.000

53.323.000
153.000
52.301.000
869.000

11.845.190
2.404
11.465.136
377.650

100,00%
0,01%
59,23%
1,95%

22,21%
1,57%
21,92%
43,46%

% din total
% (col.4/col.3)
încasări
4
5
6
230.457.226
100,00%
73,73%
Realizat

Execuția bugetului proiectelor cu finanțare nerambursabilă

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.192/17 decembrie 2020 a fost aprobată
participarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în calitate
de partener, la implementarea proiectului ”VIP – PLUS ”Voluntariat – Inițiative –
Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile
vulnerabile”. Astfel, în vederea dezvoltării în Județul Mureș a rețelei instituționale de
prevenire, intervenție și combatere a violenței asupra copiilor, cadrul proiectului
menționat, au fost încasate efectiv 269.095 lei, reprezentând: 228.731 lei prefinanțare
acordată și 40.364 lei din cofinanțarea publică acordată în cadrul Mecanismelor financiare
Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021.
Administrarea şi utilizarea resurselor s-a făcut cu respectarea Legii nr.273/2006 a finanţelor
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr.82/1991 a contabilităţii,
cu modificările şi completările ulterioare, utilizând indicatorii din sistemul finanţelor
publice, respectând procedurile şi principiile contabile specifice.
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Execuţia bugetară la 30 iunie 2021, propusă spre aprobare, prezintă poziţia şi performanţa
financiară a Consiliului Judeţean, precum şi informaţii referitoare la activitatea desfăşurată
în condiţiile de echilibru bugetar şi în interiorul coordonatelor financiare aprobate prin
bugetul propriu.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

DIRECȚIA JURIDICĂ
Nr. 20469/23.07.2021

RAPORT
pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului general consolidat al
Județului Mureș la 30 iunie 2021
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu
referatul de aprobare nr. 20386/23.07.2021 şi în considerarea celor cuprinse în raportul de
specialitate al Serviciului buget nr.20455/23.07.2021,
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:
Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că în adoptarea actului
administrativ sunt incidente dispoziţiile art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art.173
alin.(1), lit.”b” și cele ale alin.(3) lit. „a” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit prevederilor art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,
cu modificările și completările ulterioare, ”în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru
trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii
principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare
de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu
excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona
cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală,
astfel încât la sfârşitul anului:
a) să nu înregistreze plăţi restante;
b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru
finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a
plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero”.
Astfel, prin Raportul privind execuția bugetului general consolidat al Județului Mureș la 30
iunie 2021 anexat proiectului de hotărâre, au fost analizate distinct execuția bugetul
județean și a bugetului instituțiilor subordonate finanțate integral sau parțial din venituri
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proprii. Raportul mai cuprinde și informații cu privire la activitatea desfășurată în condițiile
de echilibru bugetar și în interiorul coordonatelor financiare aprobate prin bugetul propriu.
Totodată, se precizează faptul că administrarea și utilizarea resurselor s-a făcut cu
respectarea Legii nr.273/2006, a Legii nr.82/1991 a contabilității, cu modificările și
completările ulterioare, precum și a celorlalte acte normative care privesc domeniul
bugetar, precum și a procedurilor și principiilor contabile specifice.
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că
potrivit prevederilor art. 173, alin. (1), lit. „b”, coroborate cu cele ale alin. (3), lit. „a” din
OUG nr.57/2019, consiliul județean exercită atribuții privind dezvoltarea economico-socială
a județului, sens în care, aprobă, la propunerea președintelui consiliului județean, bugetul
propriu al județului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de
încheiere a exercițiului bugetar.
Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor art.
81-82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, cu modificările si completările ulterioare.
Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea
Raportului privind execuția bugetului general consolidat al Județului Mureș la 30 iunie 2021,
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, cu modificările și completările ulterioare.
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