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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 

 

                               

HOTĂRÂREA NR. 129 
din 26 august 2021 

privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2021  
 

 
Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.22935/20.08.2021 al Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, raportul de specialitate al Serviciului buget nr.23044/20.08.2021, raportul Serviciului 
juridic nr.23076/20.08.2021, precum şi avizul comisiei de specialitate,  

Având în vedere prevederile art.14, alin. (4), art. 19, alin. (2), 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 
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/d.” 

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/d, 2/d, 2/1/d, 2/2/d, 3/17/a, 3/18/a, 3/36/b, 3/37/b, 3/38/b, 
3/39/b, 3/41/b, 3/42/b, 3/43/b, 3/44/b, 3/45/b, 3/46/b, 3/47/b, 3/48/b, 3/49/b, 
3/50/b, 3/51/b, 3/52/b, 3/53/b, 3/54/b, 3/55/b, 3/56/b, 3/57/b, 3/58/b, 3/59/b, 
3/60/b, 3/61/b, 3/62/b, 3/63/b, 3/64/b, 3/74/d, 3/160/a, 4/c, 4/3/a, 4/6/a, 4/7/b, 8/d, 
9/a, 10/c, 11/c și 12/a care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

Contrasemnează 

SECRETAR GENERAL 

Paul Cosma 

 

 

https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa1_hot129_2021.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa1_hot129_2021.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa2_hot129_2021.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa3_hot129_2021.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa3_hot129_2021.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa3_hot129_2021.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa3_hot129_2021.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa4_hot129_2021.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa8d_hot129_2021.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa9a_hot129_2021.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa10c_hot129_2021.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa11c_hot129_2021.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa12a_hot129_2021.xls
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PREȘEDINTE 
Nr. 22935/20.08.2021     

 

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 adresa nr.22612/17.08.2021, Ansamblul Artistic Profesionist ”Mureșul” a cerut 
suplimentarea sumelor prevăzute la cheltuieli de personal cu 525.000 lei, precum și unele 
modificări la Titlul II “Bunuri și Servicii” în cadrul bugetului aprobat. 

Prin adresa nr.22617/17.08.2021, Muzeul Județean Mureș solicită majorarea bugetului cu 
15.000 lei la art.20.30.30 pentru realizarea expoziției itinerante “Istoria Ordinul Călugărilor 
Păulei”, precum și unele modificări în lista de investiții și reparații în cadrul bugetului 
aprobat.  

Prin adresele nr.22648/17.08.2021 și nr.22652/17.08.2021, Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Mureș solicită suplimentarea bugetului alocat pentru 
funcționarea instituției cu 2.700.000 lei, reprezentând cheltuieli de personal și cheltuieli cu 
hrana beneficiarilor. 

Prin nota internă nr.22236/12.08.2021 Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare 
Proiecte solicită includerea în buget a sumei de 1.880.000 lei necesare realizării serviciilor 
de proiectare faza PT+DE+CS, PAC+POE și asistență tehnică, respectiv verificare proiect 
tehnic pentru obiectivul de investiție “Reabilitare DJ 153A-153 traseu Ernei-Eremitu-Sovata” 

Prin nota internă nr.21513/04.08.2021 Direcția Tehnică a solicitat modificarea denumirii 
lucrării cuprinse în anexa nr.9, respectiv Anexa nr.11 din “Reparații tâmplărie exterioară și 
fațade, restaurare Sala Mică și Sala Mare la Palatul Administrativ proiectare + execuție” în 
“Reparații Palatul Administrativ”. 

Prin nota internă nr.22646/17.08.2021 Direcția Tehnică a solicitat modificări între 
capitolele de cheltuieli cuprinse în Anexa nr.10, Programul de drumuri pentru anul 2021. 

În planul de investiții aferent activelor date în administrare sau în concesiune care se 
finanțează din Fondul IID se introduce o nouă poziție:” Remedierea disfuncțiunilor apărute 
la rețeaua de colectare levigat la depozitul zonal de deșeuri Sânpaul” în valoare de 74.000 
lei. 

Modificările amintite se regăsesc în anexele nr.1/d, 2/d, 2/1/d, 2/2/d, 3/17/a, 3/18/a, 
3/36/b, 3/37/b, 3/38/b, 3/39/b, 3/41/b, 3/42/b, 3/43/b, 3/44/b, 3/45/b, 3/46/b, 
3/47/b, 3/48/b, 3/49/b, 3/50/b, 3/51/b, 3/52/b, 3/53/b, 3/54/b, 3/55/b, 3/56/b, 
3/57/b, 3/58/b, 3/59/b, 3/60/b, 3/61/b, 3/62/b, 3/63/b, 3/64/b, 3/74/d, 3/160/a, 4/c, 
4/3/a, 4/6/a, 4/7/a, 8/d, 9/a, 10/c, 11/c și 12/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 18 august 2021, la avizierul instituției sub numărul 22731. 

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

PREŞEDINTE 
Péter Ferenc 
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DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr. 23044/20.08.2021 

 

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.22612/17.08.2021, Ansamblul Artistic Profesionist ”Mureșul” a cerut 
suplimentarea sumelor prevăzute la cheltuieli de personal cu 525.000 lei, precum și unele 
modificări la Titlul II “Bunuri și Servicii” în cadrul bugetului aprobat. 

Prin adresa nr.22617/17.08.2021, Muzeul Județean Mureș solicită majorarea bugetului cu 
15.000 lei la art.20.30.30 pentru realizarea expoziției itinerante “Istoria Ordinul Călugărilor 
Păulei”, precum și unele modificări în lista de investiții și reparații în cadrul bugetului 
aprobat.  

Prin adresele nr.22648/17.08.2021 și nr.22652/17.08.2021, Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Mureș solicită suplimentarea bugetului alocat pentru 
funcționarea instituției cu 2.700.000 lei, reprezentând cheltuieli de personal și cheltuieli cu 
hrana beneficiarilor. 

Prin nota internă nr.22236/12.08.2021 Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare 
Proiecte solicită includerea în buget a sumei de 1.880.000 lei necesare realizării serviciilor 
de proiectare faza PT+DE+CS, PAC+POE și asistență tehnică, respectiv verificare proiect 
tehnic pentru obiectivul de investiție “Reabilitare DJ 153A-153 traseu Ernei-Eremitu-Sovata” 

Prin nota internă nr.21513/04.08.2021 Direcția Tehnică a solicitat modificarea denumirii 
lucrării cuprinse în anexa nr.9, respectiv Anexa nr.11 din “Reparații tâmplărie exterioară și 
fațade, restaurare Sala Mică și Sala Mare la Palatul Administrativ proiectare+ execuție” în 
“Reparații Palatul Administrativ”. 

Prin nota internă nr.22646/17.08.2021 Direcția Tehnică a solicitat modificări între 
capitolele de cheltuieli cuprinse în Anexa nr.10, Programul de drumuri pentru anul 2021. 

În planul de investiții aferent activelor date în administrare sau în concesiune care se 
finanțează din Fondul IID se introduce o nouă poziție:” Remedierea disfuncțiunilor apărute 
la rețeaua de colectare levigat la depozitul zonal de deșeuri Sânpaul” în valoare de 74.000 
lei. 

Modificările amintite se regăsesc în anexele nr.1/d, 2/d, 2/1/d, 2/2/d, 3/17/a, 3/18/a, 
3/36/b, 3/37/b, 3/38/b, 3/39/b, 3/41/b, 3/42/b, 3/43/b, 3/44/b, 3/45/b, 3/46/b, 
3/47/b, 3/48/b, 3/49/b, 3/50/b, 3/51/b, 3/52/b, 3/53/b, 3/54/b, 3/55/b, 3/56/b, 
3/57/b, 3/58/b, 3/59/b, 3/60/b, 3/61/b, 3/62/b, 3/63/b, 3/64/b, 3/74/d, 3/160/a, 4/c, 
4/3/a, 4/6/a, 4/7/a, 8/d, 9/a, 10/c, 11/c și 12/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 18 
august 2021, la avizierul instituției sub numărul 22731. 

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         VĂZUT 
Nr.23076/20.08.2021               DIRECTOR EXECUTIV 

                                             Genica Nemeș 
 

 

 

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. 22935 din 20.08.2021 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), art.19 alin.(2), 
art.26, art.36, art.39 alin.(3), art.82 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 
cu modificările și completările ulterioare, precum și cele 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 formulate de Ansamblul Artistic Profesionist 
”Mureșul”, de Muzeul Județean Mureș, de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Mureș, de Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte și de Direcția 
Tehnică. 

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. 



    6/17 

 

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. 

 

 

ȘEF SERVICIU 

Adriana Farkas 
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
 

 
HOTĂRÂREA NR. 131 

din 26 august 2021 
privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură 

subordonate Consiliului Județean Mureș 
 

Consiliul Județean Mureș, 

Văzând referatul de aprobare nr. 20356 din 23.07.2021al Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice și raportul Serviciului juridic, precum 
și avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere: 

- art. 67, alin.(1), lit. „b” și art. 68, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 486, alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- art. 24, alin. (2) din Legea nr. 311/2003, Legea muzeelor și colecțiilor publice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de 
spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- art. 16 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, 
organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- art. 84, alin. (4) și art. 205 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, Legea educației naționale, cu 
modificările și completările ulterioare, 

Cu respectarea procedurii reglementate de Legea nr. 52/2003, privind transparența 
decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. „d”, coroborate cu cele ale alin. (5), lit. „d” 
și „j” și ale art. 182, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

hotărăște: 

Art.1. Se aprobă taxele și tarifele percepute de instituțiile de cultură subordonate 
Consiliului Județean Mureș, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data aducerii ei la cunoștință publică, cu 
excepția punctelor I, VI și VII din anexă, care se aplică începând cu 1 ianuarie 2022. 

Art.3.(1) De executarea prezentei hotărâri răspund Direcția economică și instituțiile de 
cultură subordonate Consiliului Județean. 

(2) Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul Oficial al județului Mureș și se comunică 
Instituției Prefectului Județului Mureș și instituțiilor de cultură subordonate Consiliului 
Județean Mureș. 

PREŞEDINTE                                                                                           Contrasemnează                                                            
Péter Ferenc                                                                                      SECRETAR GENERAL 
                                                                                                                                                       Paul Cosma 
 

https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa_hot131_2021.xls
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PREȘEDINTE 
Nr.20356/23.07.2021 

 

             REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură subordonate 

Consiliului Județean Mureș 
 

Finanțarea instituțiilor de cultură se realizează din venituri proprii și subvenții de la bugetul 
județean, în conformitate cu dispozițiile art.20 din OG nr.21/2007 privind instituțiile și 
companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat 
artistic, cu modificările și completările ulterioare, ale art.24 din Legea muzeelor și a 
colecțiilor publice nr.311/2003, cu modificările și completările ulterioare și ale art.16 din 
OUG nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea așezămintelor culturale, cu 
modificările și completările ulterioare.  

Potrivit art.68 alin.(2) din Legea privind finanțele publice locale nr.273/2006, cu modificările 
și completările ulterioare, veniturile proprii ale instituțiilor de cultură se constituie din 
prestări de servicii, chirii, manifestări culturale și sportive, concursuri artistice, publicații, 
prestații editoriale, studii, proiecte, valorificări de produse din activități proprii sau anexe și 
altele. 

În vederea constituirii veniturilor proprii ale instituțiilor de cultură, în baza prevederilor 
art.486 alin.(1) din Legea privind Codul Fiscal nr.227/2015, cu modificările și completările 
ulterioare, autoritățile administrativ-teritoriale pot institui taxe pentru utilizarea temporară 
a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice 
de arhitectură și arheologice și altele asemenea, toate de interes județean. De asemenea, 
Consiliul Județean Mureș aprobă taxe și tarife percepute pentru serviciile culturale oferite 
persoanelor fizice și juridice, de către instituțiile de cultură subordonate acestuia. 

În aplicarea prevederilor legale invocate mai sus și ținând cont de propunerile instituțiilor de 
cultură subordonate, autoritatea publică județeană aprobă, anual, nivelul taxelor și tarifelor 
percepute de aceste instituții. 

 În acest context, instituțiile de cultură din subordinea Consiliului Județean Mureș au înaintat 
propuneri fundamentate privind menținerea sau modificarea unor taxe și tarife pentru 
activitățile prestate începând cu anul 2022, respectiv pentru stagiunea 2021/2022, după caz, 
propuneri care au fost centralizate și pe care le supunem spre aprobare în proiectul de 
hotărâre alăturat. 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 
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DIRECȚIA ECONOMICĂ  
Nr. 20581/26.07.2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de 

cultură subordonate Consiliului Județean Mureș 
 

Finanțarea instituțiilor de cultură se realizează din venituri proprii și subvenții de la bugetul 
județean, în conformitate cu dispozițiile art.20 din OG nr.21/2007 privind instituțiile și 
companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat 
artistic, cu modificările și completările ulterioare, ale art.24 din Legea muzeelor și a 
colecțiilor publice nr.311/2003, cu modificările și completările ulterioare și ale art.16 din 
OUG nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea așezămintelor culturale, 
cu modificările și completările ulterioare.  

Potrivit art.68 alin.(2) din Legea privind finanțele publice locale nr.273/2006, cu 
modificările și completările ulterioare, veniturile proprii ale instituțiilor de cultură se 
constituie din prestări de servicii, chirii, manifestări culturale și sportive, concursuri 
artistice, publicații, prestații editoriale, studii, proiecte, valorificări de produse din 
activități proprii sau anexe și altele. 

În vederea constituirii veniturilor proprii ale instituțiilor de cultură, în baza prevederilor 
art.486 alin.(1) din Legea privind Codul Fiscal nr.227/2015, cu modificările și completările 
ulterioare, autoritățile administrativ-teritoriale pot institui taxe pentru utilizarea 
temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, 
monumentelor istorice de arhitectură și arheologice și altele asemenea, toate de interes 
județean. De asemenea, Consiliul Județean Mureș aprobă taxe și tarife percepute pentru 
serviciile culturale oferite persoanelor fizice și juridice, de către instituțiile de cultură 
subordonate acestuia. 

În aplicarea prevederilor legale invocate mai sus și ținânt cont de propunerile instituțiilor 
de cultură subordonate, autoritatea publică județeană aprobă anual nivelul taxelor și 
tarifelor percepute de aceste instituții. În acest context, instituțiile de cultură din 
subordinea Consiliului Județean Mureș au înaintat propuneri privind menținerea sau 
modificarea unor taxe și tarife pentru activitățile prestate, după cum urmează:  

Astfel, prin adresa nr.1102/29.06.2021, Filarmonica de Stat Târgu Mureș, solicită modifcări 
ale anexei nr.IV, după cum urmează: 

- aprobarea unor categorii de bilete la concetele simfonice/concerte 
camerale/recitaluri, respectiv bilete la concerte simfonice extraordinare/concerte 
camerale extraordinare/recitaluri extraordinare și diferențierea tarifului după locul ocupat 
în sala de concert, ținând cont de faptul că, pe de o parte, este necesară evidențierea  
valorii unui artist care participa la una dintre categoriile de spectacole amintite mai sus iar 
pe de altă parte, perspectiva vizuală a scenei, respectiv acustica sălii sunt net superioare în 
cazul locurilor situate la lojă și primul rând de la balcon. 

- Aprobarea, în plus, a unei categorii noi de bilete la concertele lecție și educative 
pentru adulți, în prezent existând tarif doar pentru elevi; 

- Aprobarea, în plus, a unor categorii noi de bilete la concerte simfonice 
extraordinare/ concerte camerale/ recitaluri, respectiv bilete la concerte simfonice 
extraordinare/ concerte camerale extraordinare/ recitaluri extraordinare pentru salariații 
instituției; 

- Introducerea unei noi categorii de bilete la concerte organizate în ”alte locații” , 
având în vedere situația pandemica actuală, respectiv necesitatea susțierii unor concerte în 
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aer liber, precum și solicitările diverșilor parteneri pentru organizarea de astfel de prestații 
artistice; 

- Renunțarea la abonamentele pentru concerte simfonice sau educative din stagiunea 
următoare, în condițiile în care, în contextul epidemiologic actual și ținând cont de 
legislația aplicabilă și recomandările autorităților competente privind măsurile de limitare 
și prevenire a răspândirii virusului SARS - CoV- 2, Filarmonica de Stat Tg. Mureș consideră că 
nu va avea posibilitatea punerii în vânzare a acestora, toate concertele fiind organizate la 
capacitatea redusă a spațiului sălii de spectacol. 

De asemenea, prin adresa nr.220/29.06.2021, Centrul  Județean pentru Cultură Tradițională 
și Educație Artistică Mureș solicită majorarea unor tarife prin alinierea lor cu tarifele 
practicate   de alte unități de acelasi gen din țară, motivând acest lucru prin neîncadrarea 
în cheltuieli ca urmare a creșterilor de prețuri și tarife la toate utilitățile, energie electrică, 
energie termică precum și a altor bunuri și servicii necesare pentru buna desfășurare a 
activității. 

De asemenea, prin adresele nr.1315/30.06.2021, 301/28.06.2021 și 374/09.07.2021 Muzeul 
Județean Mureș, Teatrul pentru Copii și Tineret ”Ariel” și Ansamblul Artistic Profesionist 
”Mureșul”, propun menținerea taxelor și tarifelor la nivelul celor aprobate pentru stagiunea 
precedentă, argumentând aceasta prin necesitatea încurajării creșterii numărului de 
spectatori. 

Nu în ultimul rând, prin adresele nr.44/25.06.2020și nr.52/29.06.2021,Redacția Revistei 
”Vatra”,respectiv Redacția Revistei ”Lato”propun păstrarea prețului de vânzare al 
publicațiilor, în anul 2022, la nivelul aprobat pentru anul 2021.Această propunere este 
fundamentată pe calculații privind costurile de editare și tipărire, influențate pozitiv de 
creșterea tirajului, precum și pe faptul că majorarea  prețului revistelor ar putea face ca 
acestea să devină mai puțin atractive  și competitive pe piața culturală. 

Față de considerentele mai sus arătate, propunem adoptarea proiectului de hotărâre 
alăturat. 

 
DIRECTOR EXECUTIV 

Alin Marginean 
 
 

 

 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr. 20466/23.07.2021 

 
RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de 
cultură subordonate Consiliului Județean Mureș 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș și 
referatul de aprobare nr. 20356 din 23.07.2021, în considerarea celor reținute în raportul de 
specialitate al Direcției economice nr. 20581 din 26.07.2021, 

În conformitate cu prevederile art. 45, alin. (4) din Regulamentul de organizare și 
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr. 115/2019, am 
procedat la verificarea legislației primare și secundare în aplicarea căreia este elaborat 
proiectul, corespondența cu normele de competență incidente activității autorității 
deliberative și respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a întocmit 
prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 
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Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în 
adoptareaactului administrativ sunt incidente prevederile art. 486 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal, ale art. 67, alin. (1), lit. „b” și art. 68 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale, republicată, ale art. 24 alin. (2) din Legea muzeelor și 
colecțiilor publicenr. 311/2003, ale art. 20 din OG nr. 21/2007 privind instituțiile și 
companiile despectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat 
artistic, ale art. 16 din OUG nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea 
activității așezămintelor culturale, ale art. 84, alin. (4) și art. 205, alin. (3) din Legea 
nr. 1/2011 a educației naționale, ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată, precum și cele ale art. 173, alin. (1), lit. „d”, 
coroborate cu cele ale alin. (5), lit. „d” și „j” din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, toate cu modificările și completările ulterioare. 

În contextul reglementărilor legale mai sus indicate, ținând cont de nivelul prognozat al 
inflației, de prospectarea și analiza prețurilor practicate de instituțiile similare din țară, 
precum și de modul în care aceste taxe ar urma să influențeze veniturile proprii, instituțiile 
de cultură subordonate Consiliului Județean Mureș, au înaintat propuneri privind aprobarea 
taxelor și tarifelor pentru serviciile culturale oferite comunității județene în anul 2022, 
respectiv pentru stagiunea/ anul școlar 2021-2022, prezentate în anexa la proiectul de 
hotărâre. 

Prin dimensionarea taxelor și tarifelor propuse se urmărește asigurarea surselor de venituri 
proprii ale unităților de cultură subordonate, în vederea angajării și acoperirii în parte a 
cheltuielilor, cu respectarea prevederilor legale. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că 
potrivit prevederilor art. 173, alin. (1), lit. „d”, coroborate cu cele ale alin. (5), lit. „d” și 
„j”, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în îndeplinirea atribuțiilor privind 
gestionarea serviciilor publice de interes județean, consiliile județene asigură, potrivit 
competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice 
de interes județean privind cultura și punerea în valoare a monumentelor istorice și de 
arhitectură. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor art. 
80 - 82, raportate la cele ale art. 6, alin. (3) coroborate cu cele ale art. 30 din Legea nr. 
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu 
modificările si completările ulterioare. 

Având în vedere caracterul normativ al proiectului de act administrativ, pentru asigurarea 
transparenței decizionale reglementate de Legea nr. 52/2003, se impune publicarea 
acestuia pe pagina de internet a Consiliului Județean Mureș și afișarea la sediul instituției 
din Târgu Mureș, Piața Victoriei nr. 1. 

În acest sens, dispozițiile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
impun ca la publicarea anunțului, autoritatea administrației publice să stabilească o 
perioadă de cel puțin 10 zile calendaristice în cazul proiectelor de acte normative pentru a 
primi în scris propuneri, sugestii sau opinii. 

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea 
unor taxe și tarife la instituțiile de cultură subordonate Consiliului Județean Mureș, 
îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus procedurii stabilite prin Legea nr. 52/2003 
privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

DIRECTOR EXECUTIV 
Genica Nemeș 

 



    12/17 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 

 

 

HOTĂRÂREA  NR. 139 
din 26 august 2021 

privind aprobarea actualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al 
judeţului Mureș 

 

                        

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând referatul de aprobare nr.22955/20.08.2021 al Vicepreședintelui Consiliului Județean 
Mureș, raportul de specialitate al Direcției amenajare teritoriu și urbanism și raportul 
Serviciului juridic, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

În conformitate cu prevederile art.15 lit. „a” din Legea nr.307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor și ale art.6 din Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi 
acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor 
aprobată prin Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr.132/2007, 

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„f” coroborate cu cele ale art.182 alin.(1) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

hotărăşte: 

 

Art.1. Se aprobă actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Mureş, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al judeţului Mureş, va putea fi 
accesată pe site-ul www.cjmures.ro şi se va comunica, în format electronic, autorităţilor 
administraţiei publice locale din judeţ. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

Contrasemnează 

SECRETAR GENERAL 

Paul Cosma 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/08/pct11_anexe.zip
http://www.cjmures.ro/
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DIRECȚIA AMENAJARE TERITORIU ȘI URBANISM 
Nr. 22955/20.08.2021 

 
 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea actualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al 

județului Mureș 

 

Scopurile Planului de analiză şi acoperire a riscurilor sunt de a asigura cunoaşterea de către 
toţi factorii implicaţi a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin premergător, pe timpul şi după 
apariţia unei situaţii de urgenţă, de a crea un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru 
prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă şi de a asigura un 
răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc identificat. 

In acest sens, potrivit prevederilor art.15 lit.„a” din Legea nr.307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor, Consiliul Judeţean Mureş a aprobat prin Hotărârea nr.106/25.06.2020, 
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Mureş.  

În urma modificării componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă precum și 
a datelor referitoare la mijloacele de intervenție la nivel județean cuprinse în Anexa nr.5, 
la căile de comunicații rutiere cuprinse în Anexa nr.6, la mijloacele de intervenție la 
cutremure și alunecări de teren cuprinse în Anexa nr.16 și având în vedere actualizarea 
datele privind regimul precipitațiilor din anul 2020 cuprinse în Capitolul II, Secțiunea a 2-a, 
pct. 2, valorile maxime ale temperaturilor înregistrate pe parcursul anului 2020 cuprinse în 
Capitolul II, Secțiunea a 2-a, pct.3 și datele privind rețeaua de drumuri, inclusiv tronsoanele 
de autostradă cuprinse în Capitolul II, Secțiunea a 5-a, pct. 1, 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență HOREA al județului Mureș a înaintat pentru 
aprobare prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.21580/04.08.2021, 
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Mureş, actualizat și avizat de către 
Prefectul județului Mureș. 

Astfel, luând în considerare prevederile art.6 din Ordinul Ministrului Administraţiei şi 
Internelor nr. 132/2007 potrivit cărora Planul de analiză şi acoperire a riscurilor aferent 
judeţului se actualizează la fiecare început de an sau ori de câte ori apar alte riscuri decât 
cele analizate sau modificări în organizarea structurilor care, potrivit legii, au atribuţii ori 
asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă în profil 
teritorial, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării 
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Mureş. 

 

VICEPREȘEDINTE 

Kovács Mihály-Levente 
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DIRECȚIA AMENAJARE TERITORIU ȘI URBANISM 
Nr. 23017/20.08.2021 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea actualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al 
județului Mureș 

 

Scopurile Planului de analiză şi acoperire a riscurilor sunt de a asigura cunoaşterea de către 
toţi factorii implicaţi a sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin premergător, pe timpul şi după 
apariţia unei situaţii de urgenţă, de a crea un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru 
prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă şi de a asigura un 
răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc identificat. 

In acest sens, potrivit prevederilor art.15, lit. a) din Legea nr.307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor, Consiliul Judeţean Mureş a aprobat prin Hotărârea nr.106/25.06.2020, 
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Mureş.  

În urma modificării componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă precum și 
a datelor referitoare la mijloacele de intervenție la nivel județean cuprinse în Anexa nr.5, 
la căile de comunicații rutiere cuprinse în Anexa nr.6, la mijloacele de intervenție la 
cutremure și alunecări de teren cuprinse în Anexa nr.16 și având în vedere actualizarea 
datelor privind regimul precipitațiilor din anul 2020 cuprinse în Capitolul II, Secțiunea a 2-a, 
alin. (2), valorile maxime ale temperaturilor înregistrate pe parcursul anului 2020 cuprinse 
în Capitolul II, Secțiunea a 2-a, alin. (3) și datele privind rețeaua de drumuri, inclusiv 
tronsoanele de autostradă cuprinse în Capitolul II, Secțiunea a 5-a, Punctul 1, 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență HOREA al județului Mureș a înaintat pentru 
aprobare prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.21580/04.08.2021, 
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Mureş, actualizat și avizat de către 
Prefectul județului Mureș. 

Astfel, luând în considerare prevederile art.6 din Ordinului Ministrului Administraţiei şi 
Internelor nr. 132/2007 potrivit cărora Planul de analiză şi acoperire a riscurilor aferent 
judeţului se actualizează la fiecare început de an sau ori de câte ori apar alte riscuri decât 
cele analizate sau modificări în organizarea structurilor care, potrivit legii, au atribuţii ori 
asigură funcţii de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă în profil 
teritorial,  Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Mureş, actualizat și avizat 
de către Prefectul județului Mureș, poate fi supus spre aprobare plenului Consiliului 
Județean Mureș.   

 
 
 

ARHITECT ȘEF 
arh. Adina Gabriela Popescu 
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DIRECȚIA JURIDICĂ         VĂZUT 
Nr.23037/20.08.2021               DIRECTOR EXECUTIV 
                                             Genica Nemeș 
 

 

 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de analiză şi 
acoperire a riscurilor al județului Mureș 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 
Referatul de aprobare nr. 22955/20.08.2021 şi în considerarea celor reținute în Raportul de 
specialitate nr.23017/20.08.2021 al Direcției Amenajare Teritoriu și Urbanism, Serviciul 
Avizare Autorizare și Control, Compartimentul Situații de Urgență, 

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 legislaţiei primare şi secundare în aplicarea căreia este elaborat proiectul, 
corespondența cu normele de competenţă incidente activităţii autorităţii deliberative şi 
respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care am 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.15 lit.„a” din Legea nr.307/2006 privind 
apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, art.6 din 
Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru 
a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor aprobată prin Ordinul Ministerului 
Administrației și Internelor nr.132/2007, precum și cele ale art.173 alin.(1) lit.„f” din 
Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  

Potrivit prevederilor art.6 alin.(1) din Metodologia de elaborare a Planului de analiză şi 
acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor 
aprobată prin Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr.132/2007, planul de analiză 
şi acoperire a riscurilor se întocmește de comitetul judeţean/al municipiului Bucureşti 
pentru situaţii de urgenţă, respectiv de comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi se 
aprobă de consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, respectiv de 
consiliile locale, corespunzător unităţilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă.  

Inspectoratul pentru Situații de Urgență HOREA al județului Mureș a înaintat pentru 
aprobare prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.21580/04.08.2021, 
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Mureş,actualizat șiavizat de către 
Prefectul județului Mureș. 

Planul de analiză și acoperire a riscurilor al județului Mureș actualizat conține unele 
modificării față de versiunea anterioară, referitoare la: 

1. componența Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (Anexa 1); 

2. mijloacele de intervenție la nivel județean (Anexa 5); 

3. căile de comunicații rutiere (Anexa 6); 

4. mijloacele de intervenție la cutremure și alunecări de teren (Anexa 16); 

5. datele privind regimul precipitațiilor din anul 2020 (Capitolul II, Secțiunea a 2-a, pct.2); 
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6. valorile maxime ale temperaturilor înregistrate pe parcursul anului 2020 (Capitolul II, 
Secțiunea a 2-a, pct.3); 

7. datele privind rețeaua de drumuri, inclusiv tronsoanele de autostradă(Capitolul II, 
Secțiunea a 5-a, pct. 1). 

Raportat la prevederile art.173 alin.(1) lit.„f” din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, în exercitarea atribuţiilor prevăzute de art.15 lit.„a” din Legea nr.307/2006 
privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, consiliul 
judeţean are obligația de a aproba planul de analiză şi acoperire a riscurilor aferent 
judeţului cu stabilirea resurselor necesare pentru aplicarea acestuia.  

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 
actualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al județului Mureș, 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. 

 

 

Șef Serviciu 

Adriana Farkas 
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