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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 

 
 

HOTĂRÂREA NR.195 
din 15 decembrie 2021 

privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2021  
 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare  nr.34764/14.12.2021 al Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, raportul de specialitate al Serviciului buget nr.34780/14.12.2021, raportul 
Serviciului juridic nr.34788/14.12.2021, precum şi avizul comisiei de specialitate,  

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1249/2021 privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 
2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, 

Ținând cont de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2021 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 și la instituirea cadrului legal pentru acordarea 
unui împrumut subordonat de către statul român, prin Ministerul Finanțelor, în calitate de 
acționar, către CEC Bank SA, 

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.135 alin. (8) și 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: 

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 
876.259.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 938.759.000 lei, conform anexei nr. 1/h.” 

1. Anexele nr.1/g, 2/g, 2/1/g, 2/2/g, 3/1/d, 3/7/d, 3/9/b, 3/10/c, 3/11, 3/13/b, 
3/14/b, 3/16/b, 3/18/c, 3/19/b, 3/20/c, 3/24/a, 3/33/d, 3/36/e, 3/37/e, 3/38/e, 
3/39/e, 3/41/e, 3/42/e, 3/43/e, 3/44/e, 3/45/e, 3/46/e, 3/47/e, 3/48/e, 3/49/e, 
3/50/e, 3/51/e, 3/52/e, 3/53/e, 3/54/e, 3/55/e, 3/56/e, 3/57/e, 3/58/e, 3/59/e, 
3/60/e, 3/61/e, 3/62/e, 3/63/e, 3/64/e, 3/65/a, 3/71/e, 3/74/f, 3/76, 3/165, 3/168, 
4/f, 4/1/a, 4/4/d, 4/5/e, 4/6/d, 5/1/e, 5/2/e, 6, 6/1, 8/g, 9/d, 10/f și 11/f se modifică 
și se înlocuiesc cu anexele nr.1/h, 2/h, 2/1/h, 2/2/h, 3/1/e, 3/7/e, 3/9/c, 3/10/d, 
3/11/a, 3/13/c, 3/14/c, 3/16/c, 3/18/d, 3/19/c, 3/20/d, 3/24/b, 3/33/e, 3/36/f, 
3/37/f, 3/38/f, 3/39/f, 3/41/f, 3/42/f, 3/43/f, 3/44/f, 3/45/f, 3/46/f, 3/47/f, 3/48/f, 
3/49/f, 3/50/f, 3/51/f, 3/52/f, 3/53/f, 3/54/f, 3/55/f, 3/56/f, 3/57/f, 3/58/f, 3/59/f, 
3/60/f, 3/61/f, 3/62/f, 3/63/f, 3/64/f, 3/65/b, 3/71/f, 3/74/g, 3/76/a, 3/165/a, 
3/168/a, 4/g, 4/1/b, 4/4/e, 4/5/d, 4/6/e, 5/1/f, 5/2/f, 6/a, 6/1/a, 8/h, 9/e, 10/g și 
11/g. 

2. După anexa nr.3/168 se introduc 4 anexe noi, nr. 3/169 - 3/172. 

Art.II. Anexele nr.1/h, 2/h, 2/1/h, 2/2/h, 3/1/e, 3/7/e, 3/9/c, 3/10/d, 3/11/a, 3/13/c, 
3/14/c, 3/18/d, 3/19/c, 3/20/d, 3/24/b, 3/33/e, 3/36/f, 3/37/f, 3/38/f, 3/39/f, 3/41/f, 
3/42/f, 3/43/f, 3/44/f, 3/45/f, 3/46/f, 3/47/f, 3/48/f, 3/49/f, 3/50/f, 3/51/f, 3/52/f, 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa1_hot195_2021.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa2_hot199_2021.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa3_hot195_2021.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa3_hot195_2021.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa3_hot195_2021.xls
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3/53/f, 3/54/f, 3/55/f, 3/56/f, 3/57/f, 3/58/f, 3/59/f, 3/60/f, 3/61/f, 3/62/f, 3/63/f, 
3/64/f, 3/65/b, 3/71/f, 3/74/g, 3/76/a, 3/165/a, 3/168/a, 3/169, 3/170, 3/171, 3/172, 
4/g, 4/1/b, 4/4/e, 4/5/d, 4/6/e, 5/1/f, 5/2/f, 6/a, 6/1/a, 8/h, 9/e, 10/g și 11/g fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.III. Prezenta hotărâre se va comunica instituțiilor subordonate, direcţiilor, serviciilor şi 
compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, care răspund 
de ducerea sa la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                                                                           Contrasemnează                                                             
Péter Ferenc                                                                                     SECRETAR GENERAL                                                    
                                    Paul Cosma 
 
 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
PREȘEDINTE 
Nr.34764/14.12.2021 
 
 

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 HG.nr. 1249/2021, privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități 
administrativ-teritoriale, s-a alocat Județului Mureș suma de 6.500.000 lei, sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021.Această 
sumă se repartizează pentru bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Mureș. 

Prin OUG nr.122/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 şi la 
instituirea cadrului legal pentru acordarea unui împrumut subordonat de către statul 
român, prin Ministerul Finanţelor, în calitate de acţionar, către CEC Bank – S.A., s-au 
diminuat sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor cu 983.000 lei, reprezentând economii la finanţarea 
drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul special. 
Bugetele instituțiilor de învățământ special se rectifică corespunzător. 

În urma analizei execuțiilor bugetare, Muzeul Județean Mureș, Direcţia Generală de 
Evidenţă a Persoanelor Mureş și Biblioteca Județeană Mureș au solicitat reașezări între 
unele articole bugetare în limita sumelor aprobate pe anul 2021. 

Prin adresa nr.33944/2021, Ansamblul Artistic Profesionist Mureșul solicită majorarea 
bugetului în urma creșterii veniturilor din surse proprii cu 10.000 lei. 

Prin adresa nr.34134/12.11.2021 Filarmonica de Stat Târgu Mureș cere suplimentarea 
sumelor alocate 2.927.000 lei, din care 2.903.000 lei reprezintă sume datorate de 
angajaților în baza unor sentințe judecătorești, 24.000 lei pentru cheltuieli materiale și 
pentru acoperirea deficitului de finanțare datorat nerealizării veniturilor proprii prevăzute 
în buget. 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa3_hot195_2021.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa3_hot195_2021.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa4_hot195_2021.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa5_hot195_2021.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa6_hot195_2021.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa8h_hot195_2021.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa9e_hot195_2021.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa10g_hot195_2021.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa11g_hot195_2021.xls
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Prin adresa nr.34123/2021, Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel solicită majorarea sumelor 
alocate în buget pentru cheltuieli de personal cu suma de 2.697.000 lei, reprezentând 
sume datorate de angajaților în baza unor sentințe judecătorești, precum și 35.000 lei 
pentru cheltuieli de capital și reparații. 

Prin adresa 33805/2021, Spitalul Clinic Județean Mureș a solicitat diminuarea bugetului 
instituției cu 29.526.000 lei. Modificările în structura veniturilor și cheltuielilor se regăsesc 
în Anexa nr.5/1/f. 

Prin adresa nr.34582/2021 Spitalul Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Tîrnăveni a solicitat 
diminuarea bugetului instituției cu 211.000 lei. Modificările în structura veniturilor și 
cheltuielilor se regăsesc în Anexa nr.5/2/f. 

Prin adresa nr.34052/2021, Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș solicită suma 
de 99.000 lei, reprezentând taxă de timbru de arhitectură aferentă obiectivului de 
investiție ”Construirea unui centru de arși și reorganizarea fluxurilor medicale ale 
spitalului pentru o mai bună poziționare și conectare a departamentelor UPU, ATI, 
Chirurgie pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș”.  

Urmare a semnării contractului de finanțare al proiectului “Dotarea centrelor rezidențiale 
publice din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea capacității de 
gestionare a crizei sanitare COVID-19”, Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare 
Proiecte solicită prin nota internă nr.33066/2021 cuprinderea în buget a sumei de 
1.640.000, din care 58.000 lei în bugetului Consiliului Județean Mureș, și 1.582.000 lei în 
bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș. 

Prin nota internă nr.32803/2021 Direcția Economică-Compartimentul de Patrimoniu, 
Servicii Publice solicită cuprinderea în buget a sumei de 1.034.000 lei pentru 
achiziționarea imobilului situat în Glodeni nr.369, așa cum a fost prevăzut de Hotărârea 
Consiliului Județean Mureș nr.179/2021 privind aprobarea Planului de restructurare a 
Centrului de Îngrijire și Asistență Glodeni. 

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.111/07.07.2021 cu 
modificările și completările ulterioare, s-a aprobat parteneriatul cu Asociația Cristi Vasiliu 
și Spitalul Clinic Județean Mureș pentru implementarea Proiectului "Viață pentru nou 
născuți în Mureș", se cuprind în buget 100.000 lei, reprezentând cofinanțare din partea 
Consiliului Județean Mureș. 

Prin nota internă nr.34083/2021, Direcția Tehnică prin propune modificări în Programul de 
drumuri, conform Anexei nr.10. 

În urma analizei execuției bugetului județean la 30 noiembrie s-a constatat necesitatea 
redimensionării unor categorii de cheltuieli în raport cu gradul de colectare a veniturilor, 
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 s-au diminuat veniturile 
prevăzute la indicatorii: sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, taxe speciale, subvenții de la bugetul de 
stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de 
comunicații în urgență în sănătate, și s-au majorat cele din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, alte taxe, venituri din proprietate, 
amenzi și penalități. Cheltuielile se diminuează cu economiile realizate la cheltuielile 
aferente învățământului speciale, sistemului de management integrat al deșeurilor solide, 
autorități executive, drumuri și poduri, ca urmare a utilizării resurselor în condiții de 
eficiență, eficacitate și economicitate. 

Modificările amintite se regăsesc în anexele nr. nr.1/h, 2/h, 2/1/h, 2/2/h, 3/1/e, 3/7/e, 
3/9/c, 3/10/d, 3/11/a, 3/13/c, 3/14/c, 3/18/d, 3/19/c, 3/20/d, 3/24/b, 3/33/e, 3/36/f, 
3/37/f, 3/38/f, 3/39/f, 3/41/f, 3/42/f, 3/43/f, 3/44/f, 3/45/f, 3/46/f, 3/47/f, 3/48/f, 
3/49/f, 3/50/f, 3/51/f, 3/52/f, 3/53/f, 3/54/f, 3/55/f, 3/56/f, 3/57/f, 3/58/f, 3/59/f, 
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3/60/f, 3/61/f, 3/62/f, 3/63/f, 3/64/f, 3/65/b, 3/71/f, 3/74/g, 3/76/a, 3/165/a, 
3/168/a, 3/169, 3/170, 3/171, 3/172, 4/g, 4/1/b, 4/4/e, 4/5/d, 4/6/e, 5/1/f, 5/2/f, 6/a, 
6/1/a, 8/h, 9/e, 10/g și 11/g. 

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 13 decembrie 2021, la avizierul instituției sub numărul 34570. 

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

PREŞEDINTE 
Péter Ferenc 

 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr. 34780/14.12.2021 

 
 

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 HG.nr.1249/2021, privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități 
administrativ-teritoriale, s-a alocat Județului Mureș suma de 6.500.000 lei, sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021.Această 
sumă se repartizează pentru bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Mureș, astfel: 

 3.144.000 lei pentru cheltuieli de personal, reprezentând contribuții salarii pe luna  
noiembrie, 

 2.982.000 lei pentru cheltuieli materiale (hrană, medicamente și materiale sanitare, 
etc), 

 296.000 lei ajutoare sociale, 

 78.000 lei sume aferente persoanelor cu handicap încadrate. 

Prin OUG nr.122/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 şi la 
instituirea cadrului legal pentru acordarea unui împrumut subordonat de către statul 
român, prin Ministerul Finanţelor, în calitate de acţionar, către CEC Bank – S.A., s-au 
diminuat sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor cu 983.000 lei, reprezentând economii la finanţarea 
drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul special. 
Bugetele instituțiilor de învățământ special se rectifică corespunzător, după cum urmează: 

 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1: -380.000 lei, conform adresei 
nr.33429/2021, 

 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.2:-243.000 lei, conform adresei 
nr.34096/2021, 
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 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.3: -360.000 lei, conform adresei 
nr.33413/2021. 

În urma analizei execuțiilor bugetare următoarele instituții subordonate au solicitat 
reașezări între unele articole bugetare în limita sumelor aprobate pe anul 2021: 

 Muzeul Județean Mureș, prin adresa nr.33875/2021, 
 Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Mureş, conform adresei nr.34081/2021, 
 Biblioteca Județeană, conform adresei nr. 34650/2021. 

Prin adresa nr.33944/2021, Ansamblul Artistic Profesionist Mureșul solicită majorarea 
bugetului în urma creșterii veniturilor din surse proprii cu 10.000 lei. 

Prin adresa nr.34134/12.11.2021 Filarmonica de Stat cere suplimentarea sumelor alocate 
2.927.000 lei, din care 2.903.000 lei reprezintă sume datorate de angajaților în baza unor 
sentințe judecătorești, 24.000 lei pentru cheltuieli materiale și pentru acoperirea 
deficitului de finanțare datorat nerealizării veniturilor proprii prevăzute în buget. 

Prin adresa nr.34123/2021, Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel solicită majorarea sumelor 
alocate în buget pentru cheltuieli de personal cu suma de 2.697.000 lei, reprezentând 
sume datorate de angajaților în baza unor sentințe judecătorești, precum și 35.000 lei 
pentru cheltuieli de capital și reparații. 

Prin adresa 33805/2021, Spitalul Județean Mureș a solicitat diminuarea bugetului 
instituției cu 29.526.000 lei. Modificările în structura veniturilor și cheltuielilor se regăsesc 
în Anexa nr.5/1/f. 

Prin adresa nr.34582/2021 Spitalul Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Tîrnăveni a solicitat 
diminuarea bugetului instituției cu 211.000 lei Modificările în structura veniturilor și 
cheltuielilor se regăsesc în Anexa nr.5/2/f. 

Prin adresa nr.34052/2021, Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș solicită suma 
de 99.000 lei, reprezentând taxă de timbru de arhitectură aferentă obiectivului de 
investiție ”Construirea unui centru de arși și reorganizarea fluxurilor medicale ale 
spitalului pentru o mai bună poziționare și conectare a departamentelor UPU, ATI, 
Chirurgie pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș”.  

Urmare a semnării contractului de finanțare al proiectului “Dotarea centrelor rezidențiale 
publice din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea capacității de 
gestionare a crizei sanitare COVID-19”, Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare 
Proiecte solicită prin nota internă nr.33066/2021 cuprinderea în buget a sumei de 
1.640.000, din care 58.000 lei în bugetului Consiliului Județean Mureș, și 1.582.000 lei în 
bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș. 

Prin nota internă nr.32803/2021 Compartimentul de Patrimoniu, Servicii Publice solicită 
cuprinderea în buget a sumei de 1.034.000 lei pentru achiziționarea imobilului situat în 
Glodeni nr.369, așa cum a fost prevăzut de Hotărârea Consiliului Județean Mureș 
nr.179/2021 privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Îngrijire și 
Asistență Glodeni. 

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.111/07.07.2021 cu 
modificări și completări ulterioare s-a aprobat parteneriatul cu Asociația Cristi Vasiliu și 
Spitalul Clinic Județean Mureș pentru implementarea Proiectului "Viață pentru nou născuți 
în Mureș", se cuprind în buget 100.000 lei, reprezentând cofinanțare din partea Consiliului 
Județean Mureș. 

Prin nota internă nr.34083/2021, Direcția Tehnică prin propune modificări în Programul de 
drumuri, conform Anexei nr.10. 

În urma analizei execuției bugetului județean la 30 noiembrie s-a constatat necesitatea 
redimensionării unor categorii de cheltuieli în raport cu gradul de colectare a veniturilor, 
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 
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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 s-au diminuat veniturile 
prevăzute la indicatorii: sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, taxe speciale, subvenții de la bugetul de 
stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de 
comunicații în urgență în sănătate, și s-au majorat cele din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, alte taxe, venituri din proprietate, 
amenzi și penalități. Cheltuielile se diminuează cu economiile realizate la cheltuielile 
aferente învățământului speciale, sistemului de management integrat al deșeurilor solide, 
autorități executive, drumuri și poduri, ca urmare a utilizării resurselor în condiții de 
eficiență, eficacitate și economicitate 

Modificările amintite se regăsesc în anexele nr.1/h, 2/h, 2/1/h, 2/2/h, 3/1/e, 3/7/e, 
3/9/c, 3/10/d, 3/11/a, 3/13/c, 3/14/c, 3/18/d, 3/19/c, 3/20/d, 3/24/b, 3/33/e, 3/36/f, 
3/37/f, 3/38/f, 3/39/f, 3/41/f, 3/42/f, 3/43/f, 3/44/f, 3/45/f, 3/46/f, 3/47/f, 3/48/f, 
3/49/f, 3/50/f, 3/51/f, 3/52/f, 3/53/f, 3/54/f, 3/55/f, 3/56/f, 3/57/f, 3/58/f, 3/59/f, 
3/60/f, 3/61/f, 3/62/f, 3/63/f, 3/64/f, 3/65/b, 3/71/f, 3/74/g, 3/76/a, 3/165/a, 
3/168/a, 3/169, 3/170, 3/171, 3/172, 4/g, 4/1/b, 4/4/e, 4/5/d, 4/6/e, 5/1/f, 5/2/f, 6/a, 
6/1/a, 8/h, 9/e, 10/g și 11/g fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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 13 decembrie 2021, la avizierul instituției sub numărul 34570. 

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

 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
Alin Mărginean 

 
 

 
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr.34788/14.12.2021 
 
 
 
 

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. 34764/din 14.12.2021 și în considerarea celor reținute în 
Raportul de specialitate al Direcției economice,  

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 26.09.2019, 
am procedat la verificarea legislației primare și secundare în aplicarea căreia este elaborat 
proiectul, corespondența cu normele de competență incidente activității autorității 
deliberative și respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a întocmit 
prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 
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Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 
actului administrativ sunt incidente prevederile art.14 alin.(4), ale 19 alin.(2), ale art.26, 
și ale 39 alin.(3) 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, cu 
modificările și completările ulterioare. 

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

Astfel, potrivit prevederilor art.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 prevederile H.G.nr.1249/2021, privind alocarea unei 
sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat 
pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, prin care s-a alocat Județului 
Mureș suma de 6.500.000 lei, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021, sumă ce urmează să fie repartizată pentru 
bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș. 

De asemenea, se impune rectificarea având în vedere și prevederile O.U.G. nr.122/2021 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 şi la instituirea cadrului legal pentru 
acordarea unui împrumut subordonat de către statul român, prin Ministerul Finanţelor, în 
calitate de acţionar, către CEC Bank – S.A., prin care s-au diminuat sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
judeţelor cu 983.000 lei, reprezentând economii la finanţarea drepturilor copiilor cu 
cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul special. 

Rectificarea este necesară și ca urmare a solicitărilor formulate de Muzeul Județean 
Mureș, Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Mureş, Biblioteca Județeană Mureș, 
Ansamblul Artistic Profesionist Mureșul , Filarmonica de Stat Târgu Mureș, Teatrul pentru 
Copii și Tineret „Ariel”, Spitalul Clinic Județean Mureș, Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe 
Marinescu” Târnăveni, Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, Direcția 
economică - Compartimentul patrimoniu, Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare 
Proiecte și de Direcția tehnică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Mureș. 

De asemenea, rectificarea se impune ca urmare a aprobării, prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Mureş nr.111/07.07.2021, cu modificările și completări ulterioare, a 
parteneriatul cu Asociația Cristi Vasiliu și Spitalul Clinic Județean Mureș pentru 
implementarea Proiectului "Viață pentru nou născuți în Mureș". 

În urma analizei execuției bugetului județean la 30 noiembrie s-a constatat necesitatea 
redimensionării unor categorii de cheltuieli în raport cu gradul de colectare a veniturilor, 
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. 

Proiectul de hotărâre analizat a fost supus procedurii reglementate prin art.39 alin.(3) din 
Legea nr.273/2006, prin raportare la prevederile art.19 alin.(2) din lege, fiind afișat la 
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avizierul unității administrativ-teritoriale, demers în urma căruia nu au intervenit 
propuneri de modificare. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, 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, la întocmirea proiectului de hotărâre s–au avut în vedere 
prevederile 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, îndeplinește condițiile 
legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș ulterior 
avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art. 136, alin. (4) din 
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 

 

ȘEF SERVICIU 
Adriana Farkas 

 

  

 

HOTĂRÂREA NR.196 
din 15 decembrie 2021 

privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a impozitului pe venit încasat 
suplimentar, corespunzător cotei de 6% prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. "c" din Legea nr. 

15/2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2021, cu modificările şi completările ulterioare 
 
 
 
Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând referatul de aprobare nr. 34767/14.12,2021 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Mureş, raportul de specialitate al Direcţiei economice, raportul Serviciului juridic, precum şi 
avizul comisiei de specialitate,  
Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) lit. "c", alin. (9) și (9^1) din Legea nr. 15/2021 – 
Legea bugetului de stat pe anul 2021, cu modificările şi completările ulterioare, şi Decizia 
şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş nr. 21507/09.12.2021, 
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. "f", coroborate cu cele ale art.87 alin.(2), ale art. 
135 alin. (8) și ale art.182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

hotărăşte: 
 

Art.1. Se aprobă repartizarea pe anul 2021 a sumei de 1.746.319,02 lei, reprezentând 
impozitul pe venit încasat suplimentar, corespunzător cotei de 6% prevăzută la alin. (1) lit. 
"c" din Legea nr.15/2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2021, cu modificările şi 
completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Autorităţile deliberative şi executive ale administraţiei publice locale, constituite la 
nivelul unităţilor administrativ-teritoriale cărora le-au fost repartizate sume potrivit 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa_hot196_2021.xls
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prezentei hotărâri, au obligaţia alocării şi utilizării acestora conform destinaţiilor prevăzute 
de lege şi cu respectarea metodologiilor legal aprobate. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş, 
unităţilor administrativ-teritoriale cărora le-au fost repartizate sume, precum şi Direcţiei 
economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, care răspund 
de ducerea la îndeplinire a acesteia. 
 
 
 
PREŞEDINTE                                                                                     Contrasemnează 
Péter Ferenc                                                                                  SECRETAR GENERAL 

                                                                                                                                                            
Paul Cosma 

 
 
 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
PREȘEDINTE 
Nr.34767/14.12.2021 
Dosar IX B/1 
              
 

Referat de aprobare 
la  proiectul  de  hotărâre  privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 

impozitului pe venit încasat suplimentar, corespunzător cotei de 6% prevăzută la art. 6 alin. 
(1) lit. "c" din Legea nr. 15/2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2021, cu modificările şi 

completările ulterioare 
 
 
 
 

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (9) şi (9^1) din Legea nr. 15/2021 – Legea bugetului de stat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Consiliului Judeţean Mureş îi revine obligaţia de a 
repartiza integral pentru anul 2021 pe unităţi administrativ-teritoriale, prin hotărâre, 
impozitul pe venit corespunzător cotei de 6% prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. "c" din lege, 
încasat suplimentar la bugetul de stat şi repartizat judeţului Mureş peste limita stabilită la 
art. 6 alin. (6) din lege. Suma de repartizat, prevăzută în decizia şefului Administraţiei 
Judeţene a Finanţelor Publice Mureş nr. 21507/09.12.2021, este de 1.746.319,02 lei.  
Pentru  fundamentarea  repartizării  sumelor susmenţionate, Consiliul Judeţean Mureş a 
avut în vedere solicitările formulate de către unităţile administrativ-teritoriale.  
Având în vedere cele de mai sus supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 
anexat. 
 
 
 
 
PREŞEDINTE           
Péter Ferenc                  
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr.34778/14 .12.2021 
              
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la  proiectul  de  hotărâre  privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 

impozitului pe venit încasat suplimentar, corespunzător cotei de 6% prevăzută la art. 6 alin. 
(1) lit. "c" din Legea nr. 15/2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2021, cu modificările şi 

completările ulterioare 
 

 
 
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2021  
nr.15/2021, cu modificările şi completările ulterioare,  din impozitul pe venit estimat a fi 
încasat la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale se 
repartizează, prin decizie a şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, 
următoarele cote: 
a) 15% la bugetul local al judeţului; 
b) 63% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi 
desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit; 
c) 6% într-un cont distinct deschis pe seama direcţiei generale regionale a finanţelor 
publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice, ce se repartizează bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor şi municipiilor prin hotărâre a consiliului judeţean; 
d) 14% într-un cont distinct deschis pe seama direcţiei generale regionale a finanţelor 
publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice, pentru echilibrarea bugetelor locale 
ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 
e) 2% într-un cont distinct deschis pe seama direcţiilor generale regionale ale finanţelor 
publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, pentru finanţarea instituţiilor 
publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale din judeţe, respectiv teatre, opere şi filarmonici. 
Potrivit art. 6 alin. (6) din lege, suma corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit 
estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021, prevăzută la lit. c) de mai sus , în limita 
sumei de 27.134 mii lei, reprezintă fond la dispoziția consiliului județean şi se repartizează 
integral în anul 2021, în cadrul fiecărui judeţ, prin hotărâre a consiliului județean, 
comunelor, orașelor și municipiilor pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, 
pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și 
pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în 
mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii așa cum sunt acestea definite de 
Legea nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare,  și din sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. Fondul la dispoziţia 
Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2021 a fost repartizat pe municipii, oraşe şi comune 
potrivit anexei nr. 1 la hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 38/2021. 
Potrivit art. 6 alin. (9) şi (9^1) din Legea nr. 15/2021 – Legea bugetului de stat, cu 
modificările şi completările ulterioare, impozitul pe venit încasat suplimentar în anul 2021 
la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, faţă de planul anual 
repartizat, se alocă unităţilor administrativ-teritoriale în cotele prevăzute la alin. (1)  al art. 
6 din lege şi se cuprind în bugetele locale prin rectificare bugetară locală, în urma 
comunicării transmise de administraţia judeţeană a finanţelor publice, iar impozitul pe venit 
corespunzător cotei de 6%, prevăzută la alin. (1) lit. c) al art. 6 din lege, încasat 
suplimentar, se repartizează  în mod egal judeţelor, peste limita stabilită, iar în cadrul 
fiecărui judeţ, în baza deciziei directorului direcţiei generale regionale a finanţelor 
publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, consiliul judeţean repartizează 
în anul 2021 comunelor, oraşelor şi municipiilor, integral, prin hotărâre, sumele 
suplimentare. Prin adresa nr.16275/09.12.2021, Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
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Publice Mureş a transmis decizia şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş 
nr.21507/09.12.2021, potrivit căreia suma de repartizat suplimentar municipiilor, oraşelor şi 
comunelor de către Consiliul Judeţean Mureş  este de 1.746.319,02 lei. 
Potrivit art.6 alin.(14) din lege, sumele din fondul prevăzut la art.6 alin. (1) lit. c) încasate 
şi nerepartizate unităţilor administrativ-teritoriale până la data de 17 decembrie 2021 se 
restituie de către direcţia generală regională a finanţelor publice/administraţia judeţeană a 
finanţelor publice la bugetul de stat, în contul corespunzător subdiviziunii de clasificaţie 
bugetară din care au fost încasate, deschis la nivelul unităţii Trezoreriei Statului cu rol de 
municipiu reşedinţă de judeţ. 
Pentru repartizarea pe unități administrativ-teritoriale, s-au avut în vedere solicitările de 
sprijin financiar transmise de către unităţile administrativ-teritoriale pentru anul 2021. 
Având în vedere cele de mai sus, respectiv data comunicării deciziei  şefului Administraţiei 
Judeţene a Finanţelor Publice Mureş, apreciem că sunt îndeplinite cerinţele legale şi este 
imperios necesară aprobarea repartizării pe anul 2021 a impozitului pe venit încasat 
suplimentar, corespunzător cotei de 6% prevăzută la art.6 alin. (1) lit. c) din Legea 
nr.15/2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2021, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 
15.12.2021. 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
Alin Mărginean 

 
 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr.34789/14.12.2021 
 
 

RAPORT 
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a impozitului pe venit încasat 
suplimentar, corespunzător cotei de 6% prevăzută la art.6 alin.(1) lit. "c" din Legea 

nr.15/2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2021, cu modificările şi completările ulterioare 
 
 
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 
Referatul de aprobare nr.34767 din 14.12.2021 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. prevederile art.6 alin.(1), lit.„c”, 
alin.(9) și (9^1) din Legea nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, ale 39 alin.(3) din 
Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și ale art.87 alin.(2), art.173 alin.(1), lit.”f” din Ordonanța de urgență 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor art.87 alin.(2) din OUG nr.57/2019, cu modificările și completările 
ulterioare, resursele financiare de care dispun autoritățile administrației publice locale 
trebuie să fie corelate cu competența și atribuțiile prevăzute de lege.  
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În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1), lit.„c” din Legea bugetului de stat pe anul 
2021  nr. 15/2021, cu modificările şi completările ulterioare,  din impozitul pe venit estimat 
a fi încasat la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale se 
repartizează, prin decizie a şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, 
următoarele cote:[…] 6% într-un cont distinct deschis pe seama direcţiei generale regionale 
a finanţelor publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice, ce se repartizează 
bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor prin hotărâre a consiliului 
judeţean; 
 
Suma corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de 
stat în anul 2021, prevăzută la textul legal anterior menționat, potrivit art. 6 alin. (6) din 
lege, reprezintă fond la dispoziția consiliului județean şi se repartizează integral în anul 
2021, în cadrul fiecărui judeţ, prin hotărâre a consiliului județean, comunelor, orașelor și 
municipiilor pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea 
programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile 
de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le 
pot finanța din veniturile proprii așa cum sunt acestea definite de Legea nr.273/2006, cu 
modificările și completările ulterioare,  și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale. 
Potrivit art.6 alin. (9) din Legea nr.15/2021, cu modificările şi completările ulterioare, 
impozitul pe venit încasat suplimentar în anul 2021 la bugetul de stat, la nivelul fiecărei 
unităţi administrativ-teritoriale, faţă de planul anual repartizat, se alocă unităţilor 
administrativ-teritoriale în cotele prevăzute la alin. (1)  al art. 6 din lege şi se cuprind în 
bugetele locale prin rectificare bugetară locală, în urma comunicării transmise de 
administraţia judeţeană a finanţelor publice, iar conform (9^1) al aceluiași text legal, 
impozitul pe venit corespunzător cotei de 6%, prevăzută la alin. (1) lit.„c” al art. 6 din lege, 
încasat suplimentar, „se repartizează  în mod egal judeţelor, peste limita stabilită, iar în 
cadrul fiecărui judeţ, în baza deciziei directorului direcţiei generale regionale a finanţelor 
publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, consiliul judeţean 
repartizează în anul 2021 comunelor, oraşelor şi municipiilor, integral, prin hotărâre, 
sumele suplimentare”.  
De asemenea, potrivit art.6 alin.(14) din lege „sumele din fondul prevăzut la art. 6 alin.(1) 
lit. c) încasate şi nerepartizate unităţilor administrativ-teritoriale până la data de 17 
decembrie 2021, precum şi sumele din fondul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. e), existente la 
data de 28 decembrie 2021 în conturile distincte deschise pe seama direcţiilor generale 
regionale ale finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, se 
restituie de către direcţia generală regională a finanţelor publice/administraţia judeţeană 
a finanţelor publice la bugetul de stat, în contul corespunzător subdiviziunii de clasificaţie 
bugetară din care au fost încasate, deschis la nivelul unităţii Trezoreriei Statului cu rol de 
municipiu reşedinţă de judeţ”. 
În acest sens, prin Decizia nr.21507/09.12.2021 a şefului Administraţiei Judeţene a 
Finanţelor Publice Mureş au fost repartizate sume pentru suplimentarea bugetelor 
municipiilor, oraşelor şi comunelor, sume ce urmează a fi repartizate și aprobate prin 
hotărâre de consiliu județean, în vederea definitivării proiectelor bugetelor locale, cu 
respectarea termenelor prevăzute la art.39 alin.(2) și (3) din Legea nr.273/2006.  
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că 
potrivit prevederilor art.173 alin.(1), lit. ”f” consiliul județean îndeplinește alte atribuții 
prevăzute de lege, așa cum sunt în speță prevederile din Legea nr.15/2021, anterior 
menționate. 
Precizăm totodată că, la întocmirea proiectului de hotărâre s–au avut în vedere prevederile 
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 
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a impozitului pe venit încasat suplimentar, 
corespunzător cotei de 6% prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. "c" din Legea nr. 15/2021 – Legea 
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bugetului de stat pe anul 2021, cu modificările şi completările ulterioare, îndeplinește 
condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș 
ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art. 136, alin. 
(4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
 
 

ȘEF SERVICIU 
Adriana Farkas 

              
 

HOTĂRÂREA NR.197 
din 15 decembrie 2021 

pentru aprobarea Raportului privind execuția preliminată a bugetului general consolidat al 
Județului Mureș în 2021 

 
 
 
Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând referatul de aprobare nr.34174/9.12.2021 al Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice nr.34208/9.12.2021, raportul 
Serviciului juridic nr.34224/9.12.2021, 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 preliminată a bugetului general consolidat 
al Județului Mureș în 2021, conform anexelor nr.1, nr.1/1, nr.1/2 și nr.1/3 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 
 
PREŞEDINTE                                                                                             Contrasemnează 
Péter Ferenc                                                                                        SECRETAR GENERAL 

                                                                                                                                                       
Paul Cosma 

 
 
 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
PREȘEDINTE 
Nr.34174/9.12.2021 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția preliminată a 

bugetului general consolidat al Județului Mureș în 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, 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/raport_hot197_2021.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa_hot197_2021.xls
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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 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 pentru anul 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.  
Preliminarea execuţiei bugetare pentru anul 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  

 
 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr. 34028/9.12.2021 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția preliminată a 
bugetului general consolidat al Județului Mureș în 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 pentru anul 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.  
Preliminarea execuţiei bugetare pentru anul 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. 
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Din perspectiva celor de mai sus proiectul de hotărâre alăturat poate fi supus dezbaterii și 
aprobării plenului Consiliului Județean Mureș. 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
Alin Mărginean 

 
 
 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr.34224/9.12.2021 

 
Văzut 

Director executiv 
Genica Nemeș 

 
RAPORT 

pentru aprobarea Raportului privind execuția preliminată a bugetului general consolidat al 
Județului Mureș în 2021 

 
 
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 
Referatul de aprobare nr. 34174 din 9.12.2021 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 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, conform Raportului de specialitate anexat proiectului de hotărâre, au fost analizate 
distinct bugetul județean și bugetul instituțiilor subordonate finanțate integral sau parțial 
din venituri proprii, precum 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 și ale Legii nr.15/2021 privind aprobarea bugetului de stat pe 
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anul 2021 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, la întocmirea proiectului de hotărâre s–au avut în vedere prevederile 
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 aprobarea 
Raportului privind execuția preliminată a bugetului general consolidat al Județului Mureș în 
2021, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului 
Consiliului Județean Mureș ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în 
condițiile art. 136, alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
 
 

ȘEF SERVICIU 
Adriana Farkas 

             
 

HOTĂRÂREA NR.198 
din 15 decembrie 2021 

privind utilizarea în anul 2022 a excedentului cumulat al anilor precedenți pentru 
acoperirea golurilor temporare de casă  ale secțiunii de funcționare și finanțarea  secțiunii 

de dezvoltare 
 
 
Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând referatul de aprobare nr.34176/9.12.2021 al Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, raportul de specialitate al Serviciului buget nr.34202/9.12.2021, raportul Serviciului 
juridic nr.34226/9.12.2021, precum și avizul comisiei de specialitate,  
Având în vedere prevederile art.58 alin.(1) lit. „a” și „b” din Legea nr.273/2006 a finanțelor 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 
În temeiul prevederilor art.87 alin. (1), art.173 alin. (1) lit. „b” și alin. (3) lit. „a” şi ale 
art.182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 
 

hotărăşte: 
 

Art.1. Se aprobă utilizarea în anul 2022 a sumei de 45.000.000 lei din excedentul cumulat al 
anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare. 
Art.2. Se aprobă utilizarea în anul 2022 a sumei de 15.000.000 lei din excedentul cumulat al 
anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de 
funcționare.                 
Art.3. De executarea prezentei hotărâri răspunde Direcţia economică din cadrul Consiliului 
Judeţean Mureş. 
 
 
 
PREŞEDINTE                                                                                             Contrasemnează 
Péter Ferenc                                                                                        SECRETAR GENERAL                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                 
Paul Cosma  
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
PREȘEDINTE 
Nr. 34176/9.12.2021                                

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind utilizarea în anul 2022 a excedentului cumulat al anilor 
precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare și 

finanțarea secțiunii de dezvoltare 
 

Potrivit art. 58 alin. (1) lit. „a” și „b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local 
rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea 
regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute 
la art. 6 lit. „a” , a celor exceptate la art. 6 lit. „b” și a transferurilor din bugetul de stat 
sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul 
financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor deliberative astfel: 
a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare; 
b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 
veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita 
disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. „a”. 
Având în vedere prevederile art.173 alin.(3), lit. „a”, din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul județean aprobă la propunerea 
președintelui, bugetul județului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare 
și contul de încheiere a exercițiului bugetar. 
Întrucât, până la această dată nu s-a aprobat Legea bugetului de stat pentru anul 2022, iar 
în luna ianuarie 2022 vor fi de achitat sume pentru contractele în derulare ale autorității 
județene, se propune aprobarea utilizării în anul 2022, din excedentul cumulat estimat  al 
anilor precedenți  suma de 60.000.000 lei repartizată astfel: 
 15.000.000 lei, pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de 
funcționare; 
 45.000.000 lei, pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare. 
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 

 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr.34202/9.12.2021               
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre  privind utilizarea în anul 2022 a excedentului cumulat al anilor 
precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare și 
finanțarea secțiunii de dezvoltare 
 
 
Potrivit art. 58 alin. (1) litera „a” și „b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local 
rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea 
regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute 
la art.6 lit. ”a”, a celor exceptate la art. 6 lit.”b” și a transferurilor din bugetul de stat sau 
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din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul 
financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor deliberative astfel:  
a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare; 
b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 
veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita 
disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor litera „a”. 
Având în vedere prevederile art.173 alin. (3) litera “a”, din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Județean aprobă la propunerea 
președintelui, bugetul județului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare 
și contul de încheiere a exercițiului bugetar. 
Întrucât până la această dată nu s-a aprobat Legea bugetului de stat pentru anul 2022, iar în 
luna ianuarie 2022, vor fi de achitat sume pentru contractele în derulare ale autorității 
județene, se propune aprobarea utilizării în anul 2022  din excedentul cumulat estimat al 
anilor precedenți  suma de 60.000.000 lei repartizată astfel: 
 15.000.000 lei, pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de 
funcționare; 
 45.000.000 lei, pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare. 
Din perspectiva celor de mai sus, proiectul de hotărâre alăturat poate fi supus dezbaterii și 
aprobării plenului Consiliului Județean Mureș. 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
Alin Mărginean 

 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr.34226/9.12.2021 

 
Văzut 

Director executiv 
Genica Nemeș 

 
RAPORT 
privind utilizarea în anul 2022 a excedentului cumulat al anilor precedenți pentru 
acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare și finanțarea  secțiunii 
de dezvoltare 
  
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 
Referatul de aprobare nr.34176 din 9.12.2021 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 dispoziţiile art.58 alin.(1), lit.”a” și ”b” 
din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare, respectiv ale art.87 alin.(1), 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. 
Conform prevederilor art. 87 alin.(1) din O.U.G nr.57/2019 ”în cadrul politicii economice 
naţionale, unităţile administrativ-teritoriale au dreptul la resurse financiare proprii, pe 
care autorităţile administraţiei publice locale le stabilesc, le administrează şi le utilizează 
pentru exercitarea competenţei şi a atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii”. 
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Potrivit prevederilor art.58 alin.(1), lit.”a” și ”b” din Legea nr.273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare ”excedentul anual al bugetului 
local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea 
regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 
prevăzute la art.6 lit. a), a celor exceptate la art.6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de 
stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în 
exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, 
astfel: 
a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 
b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile 
şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita 
disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a)”. 
Din raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică reiese că prin actul 
administrativ se supune aprobării utilizarea în anul 2022, din excedentul cumulat estimat al 
anilor precedenți, a sumei de 60.000.000 lei, din care 45.000.000 lei pentru finanțarea 
secțiunii de dezvoltare și 15.000.000 lei pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale 
secțiunii de funcționare. 
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității publice județene 
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, la întocmirea proiectului de hotărâre s–au avut în vedere prevederile 
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 utilizarea 
în anul 2022 a excedentului cumulat al anilor precedenți pentru acoperirea golurilor 
temporare de casă  ale secțiunii de funcționare și finanțarea secțiunii de dezvoltare, 
îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului 
Județean Mureș ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile 
art. 136, alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
 
 
 

ȘEF SERVICIU 
Adriana Farkas 

             

 
HOTĂRÂREA NR.199 

din 15 decembrie 2021 
privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2022 bugetului propriu al 

judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş 
 
 

 Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând referatul de aprobare nr.32819/25.11.2021 al Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, raportul de specialitate al Serviciul buget nr.32840/25.11.2021, raportul Serviciului 
juridic nr.32848/25.11.2021, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 
Având în vedere:  
- art.453 - 494 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare; 



    21/37 

 

- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi Normele de aplicare a Legii nr.50/1991, 
aprobate prin Ordinul nr. 839/2009 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei;  
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 
actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr.387/2005 privind aprobarea bazei de calcul pentru 
stabilirea taxelor privind furnizarea datelor din Registrul permanent de evidenţă a 
populaţiei; 
- Legea nr.159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii 
electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării 
reţelelor de comunicaţii electronice; 
- art.40^1, art.41 alin. (22), art.46 şi art.47 alin.(7) și alin.(10) din Ordonanța Guvernului 
nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Ordinul ministrului transporturilor nr.1836/07.12.2018 pentru aprobarea unor tarife 
aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.; 
- Ordinul comun al ministrului transporturilor, al ministrului dezvoltării regionale  și 
infrastructurii și administrației publice și al ministrului afacerilor interne 
nr.1236/6509/126/2018 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea și desfășurarea 
circulației vehiculelor rutiere cu mase și/sau dimensiuni ce depășesc masele și/sau 
dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul 
drumurilor, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 20 alin. (1) lit. „b”, art. 27, art. 30 alin. (1), (2) și (6) și art. 68 din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul dispozițiilor art. 87 și art.173 alin. (1) lit. „b”, coroborate cu cele ale alin. (3) 
lit. „c” și ale art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
Cu respectarea procedurii reglementate de Legea nr.52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

hotărăşte: 
 

Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2022 se aprobă cuantumul taxelor şi tarifelor pentru 
unele activităţi care constituie venituri proprii ale bugetului judeţului Mureş şi a instituţiilor 
subordonate Consiliului Judeţean Mureş, conform anexelor nr.1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. (1) De executarea prezentei hotărâri răspund: Direcția economică, Direcția juridică şi 
administraţie publică, Direcţia tehnică, Direcţia amenajarea teritoriului şi urbanism, 
Serviciul administrativ întreținere Complex Transilvania Motor Ring din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Mureș şi Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor 
Mureş. 
(2) Prezenta Hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al judeţului Mureş şi se va comunica 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş, Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Mureş și 
direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş. 
 
 
 
PREŞEDINTE                                                                                            Contrasemnează 
Péter Ferenc                                                                                       SECRETAR GENERAL                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                 
Paul Cosma  

 
 
 
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa1_hot199_2021.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa2_hot199_2021.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa3_hot199_2021.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa4_hot199_2021.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa5_hot199_2021.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa6_hot199_2021.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa7_hot199_2021.xls
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
PREȘEDINTE 
Nr.32819/25.11.2021 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate, în anul 2022, 
bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş 

 
 

 
Potrivit dispozițiilor art. 484 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.30, alin (2) din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pentru prestarea 
unor servicii persoanelor fizice sau juridice, consiliile județene pot adopta taxe speciale. 
Astfel, conform prevederilor art.30, alin (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, cuantumul taxelor speciale se 
stabilesc anual prin hotărâri ale consiliilor județene și potrivit  alin. (6) al aceluiași text 
legal, taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele 
fizice sau juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-a instituit 
taxele respective. 
În acest context, prin adresa nr. 30.457/03.11.2021, Direcția Generală de Evidență a 
Persoanelor Mureș, propune pentru anul 2022, menținerea taxei speciale privind furnizarea 
la nivel teritorial a datelor cu caracter personal din Registrul național de evidență a 
persoanelor la nivelul celei stabilite pentru anul 2021, respectiv 5 lei/ verificare/ persoană 
în sistem informatic. 
Prin notă internă, Serviciul administrație publică și cancelarie propune actualizarea cu rata 
inflației a tarifelor stabilite pentru anul 2021, iar Serviciul avizare, autorizare, control 
respectiv Compartimentul baza de date, propun ca nivelul taxelor și tarifelor pentru  
prestările de servicii efectuate pentru persoanele fizice și juridice, pentru anul 2022, să se 
mențină la nivelul celor stabilite pentru anul 2021. 
Tarifele de închiriere ale Complexului Transilvania Motor Ring se mențin la nivelul celor 
stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.148/2021. 
În aplicarea prevederilor legale invocate mai sus și ale  art. 136 din Ordonanța de  
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, supunem dezbaterii și 
aprobării proiectul de hotărâre alăturat. 
 

         
 PREŞEDINTE 

  Péter Ferenc 
 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr.32840/25.11.2021 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate, în anul 2022, 
bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş 

 
Potrivit dispoziţiilor art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare și ale art.30, alin. (2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru prestarea unor servicii 
persoanelor fizice sau juridice, consiliile judeţene pot adopta taxe speciale. 
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Conform prevederilor art.30, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțelor publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, cuantumul taxelor speciale se stabilesc 
anual prin hotărâri ale consiliilor județene și potrivit  alin (6) ale aceleași legi, taxele 
speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele fizice sau 
juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele 
respective. 
 
Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Mureș este o instituție publică de interes 
județean, ce funcționează în subordinea Consiliului Județean Mureș potrivit O.G. nr.84/2001 
privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a 
persoanelor, cu modificările și completările ulterioare. 
Conform art.20 din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 „finanţarea cheltuielilor curente şi de 
capital ale serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, care funcţionează ca 
instituţii publice cu personalitate juridică, se asigură din venituri proprii şi subvenţii de la 
bugetele locale”.  
Potrivit art.21 din acelaşi act normativ: „veniturile proprii ale serviciilor publice 
comunitare prevăzute la art.20, provin din sumele încasate din activităţile de  eliberare a 
documentelor, prin valorificarea formularelor utilizate în procesul de eliberare a acestora 
şi prin furnizarea, în condiţiile legii, a actelor referitoare la persoană, precum şi din 
donaţii şi sponsorizări”. 
În acest context, prin adresa nr.30.457/03.11.2021, Direcția Generală de Evidență a 
Persoanelor Mureș, propune pentru anul 2022, menținerea taxei speciale privind furnizarea 
la nivel teritorial a datelor cu caracter personal din Registrul național de evidență a 
persoanelor, respectiv 5 lei/ verificare/ persoană în sistem informatic. 
De asemenea, prin Nota internă nr.30669/05.11.2021, Serviciului Administrație Publică și 
Cancelarie propune actualizarea cu rata inflației a tarifelor stabilite pentru anul 2021. 
Calculele s-au efectuat cu IPC stabilit de Institutul Național de Statistică pentru perioada 
octombrie 2020-octombrie 2021 de 107,94% , cu rotunjiri. 
 
Prin Nota internă nr.31468/15.11/2021, Serviciului Avizare, Autorizare, Control, se propune 
ca nivelul taxelor și tarifelor pentru  prestările de servicii efectuate pentru persoanele 
fizice și juridice, pentru anul 2022, să se mențină la nivelul celor stabilite și aprobate  
pentru anul 2021 prin Anexa nr.2 și Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș 
nr.191/17.12.2020 privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2021 
bugetului propriu al Judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş. 
Prevederile art.7, alin. (18) şi (19) şi art.45 alin. (1^1) din Legea nr.50/1991, privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, reglementează perceperea de taxe la eliberarea certificatelor de urbanism, a 
autorizaţiilor de construire, precum şi a avizului structurii de specialitate. 
Dispoziţiile art. 474 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare stabilesc limitele minime și maxime ale taxelor pentru eliberarea 
certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire precum şi a altor avize. 
Prin Anexele 1,2 și 3 din  Nota internă nr. 31123/10.11.2021,  Direcția Tehnică ne transmite 
propunerile de tarife pentru anul 2022, după cum urmează: 
Anexa nr. 1: „Tarife pentru emiterea de acorduri prealabile, autorizaţii de amplasare şi/sau 
de acces în zona drumurilor județene şi tarife pentru utilizarea zonei drumurilor județene 
aflate în proprietatea și/sau în administrarea Consiliului Județean Mureș pentru anul 2022”; 
Anexa nr. 2: „Tarife pentru exercitarea dreptului de acces pe, în sau sub imobilele aflate în 
proprietatea Județului Mureș, pentru anul 2022”; 
Anexa nr.3: „Tarife pentru autorizarea transporturilor rutiere pe drumurile judeţene aflate 
în administrarea Consiliului Judeţean Mureş, efectuate cu vehicule rutiere a căror masă 
totală maximă admisă, masă maximă admisă pe axe şi/sau ale căror dimensiuni maxime 
admise de gabarit depăşesc limitele prevăzute în anexele nr.2 şi 3 la Ordonanţa Guvernului 
nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, pentru anul 2022”. 
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În baza Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş, în calitate de 
administrator al drumurilor judeţene  din judeţul Mureş, are obligaţia de a urmări şi verifica 
respectarea prevederilor legale privind execuţia lucrărilor de orice fel realizate în zona 
drumurilor, precum şi întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor publice judeţene 
din judeţul Mureş. 
În acest sens, în conformitate cu dispoziţiile art.46, coroborate cu cele ale art.47 alin. (7) şi 
alin. (10), din actul normativ mai sus indicat, pentru utilizarea  amprizei şi a zonei de 
siguranţă a drumurilor publice prin amplasarea supraterană sau subterană a unor 
construcţii, instalaţii  şi/sau panouri  publicitare, prin executarea de căi de acces la drumul 
public, cu amenajările aferente, parcări, refugii auto, platforme carosabile şi de control, 
precum şi pentru accesul în zona drumului public pentru efectuarea unor lucrări, acceptate 
de administratorul drumului, se aplică tarife pentru utilizare şi acces în zona drumului, care 
se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru drumurile de interes judeţean. 
 
De asemenea, s-au avut în vedere prevederile Legii nr.159/2016 privind regimul 
infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice, ale Deciziei 
președintelui Autorității Naționale Pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 
997/13.11.2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului 
de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică, respectiv a Hotărârii 
Consiliului Județean Mureș nr.28/28.03.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Mureș nr. 144/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile în care se 
realizează accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe domeniul public al 
județului Mureș, aflat în administrarea Consiliului Județean Mureș și stabilirea unor măsuri 
în vederea aplicării acestuia. 
 
Consiliul Judeţean Mureş, în calitate de administrator al drumurilor judeţene din judeţul 
Mureş, poate elibera autorizaţii speciale de transport, pentru efectuarea transportului pe 
aceste drumuri cu vehicule rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte 
state cu depăşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau 
dimensiunilor maxime admise prevăzute în Anexele 2 şi 3 din Ordonanţa Guvernului 
nr.43/1997, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, al 
ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice și al ministrului afacerilor 
interne.Conform prevederilor art.41 din ordonanța mai sus amintită, se aplică tarife 
suplimentare de utilizare a drumurilor calculate în funcţie de  masa totală, de masele pe 
axe, de dimensiunile rezultate la transport, de categoria drumului şi de lungimea traseului 
care urmează să fie parcurs. Aceste tarife şi excepţiile de la plata acestora se stabilesc de 
administratorii drumurilor publice şi se aprobă prin hotărâre a consiliilor judeţene, pentru 
drumurile de interes judeţean, conform prevederilor art.41, alin.(22) din Ordonanţa 
Guvernului nr.43/1997 și  potrivit 40^1 din textul legal amintit, tarifele susmenţionate se 
constituie ca venituri pentru proiectarea, administrarea, exploatarea, întreţinerea, 
repararea şi modernizarea drumurilor judeţene aflate în administrarea Consiliului Judeţean 
Mureş. 
Menționăm de asemenea că s-au avut în vedere și prevederile Ordinului ministrului 
transporturilor nr.1836/07.12.2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania 
Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, modificată de Ordinul ministrului 
nr.213/06.03.2021, precum și de Normele privind autorizarea  
şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele 
şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind 
regimul drumurilor, aprobate prin Ordinul comunal ministrului transporturilor,al ministrului 
dezvoltării regionale şi administraţiei publice și al ministrului afacerilor interne nr. 
1236/6509/126/2018. 



    25/37 

 

Tarifele de închiriere ale Complexului Transilvania Motor Ring se mențin la nivelul celor 
stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.148/2021 și sunt prezentate în Anexa 
nr.7. 
Din perspectiva celor de mai sus, proiectul de hotărâre alăturat poate fi supus dezbaterii și 
aprobării plenului Consiliului Județean Mureș. 
  

 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
Alin Mărginean 

 
 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
DIRECȚIA JURIDCĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr.32848/25.11.2021 

Văzut, 
Director executiv 

Genica Nemeș 
 
RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate, în anul 2022, 
bugetului propriu al județului Mureș și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș 
 
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 
Referatul de aprobare nr. 32819 din 25.11.2021 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. 87 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, ale Legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, ale art. 453 – 494 din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, toate cu modificările și completările ulterioare, ale 
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, ale OUG 
nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor 
români, ale OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, toate trei republicate, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 159/2016 privind regimul 
infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor 
măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Potrivit dispozițiilor art. 87 din Codul administrativ, unitățile administrativ-teritoriale au 
dreptul la resurse financiare proprii, corelate cu competența și atribuțiile prevăzute de 
lege, pe care autoritățile publice locale le stabilesc, le administrează și le utilizează pentru 
exercitarea competenței și a atribuțiilor ce le revin, în condițiile legii. Conform acestui text 
legal, în scopul asigurării autonomiei locale, autoritățile deliberative ale administrației 
publice locale au dreptul să instituie și să perceapă taxe locale, în condițiile legii. 
De asemenea, în baza prevederilor art. 20, alin.(1), lit. „b” și art. 30,alin.(1) din Legea nr. 
273/2006, precum și ale art. 484 din Codul fiscal consiliile județene pot institui taxe pentru 
funcționarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice și juridice. 
Cuantumul taxelor se stabilește anual conform prevederilor art.30, alin.(2) din Legea 
nr.273/2006, iar veniturile obținute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea 
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cheltuielilor efectuate pentru înființarea serviciilor publice de interes local, precum și 
pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare a acestor servicii. 
În acest context, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș și direcțiile din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș au înaintat propuneri privind 
aprobarea taxelor pentru serviciile oferite comunității județene în anul 2022, cuprinse la 
anexele 1-7 la proiectul de act administrativ. 
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că 
potrivit prevederilor art. 87 și art.173, alin. (1), lit. „b”, coroborate cu cele ale alin. (3), 
lit. „c” din Codul administrativ, Consiliul Județean Mureș în îndeplinirea atribuțiilor privind 
dezvoltarea economico-socială a județului stabilește și aprobă taxe, în condițiile legii. 
Proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor art.80-82, raportate la 
cele ale art 6, alin.(3) coroborat cu art.30 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si completările ulterioare. 
Având în vedere caracterul normativ al proiectului de act administrativ, pentru asigurarea 
transparenței decizionale reglementate de Legea nr.52/2003, se impune publicarea acestuia 
pe pagina de internet a Consiliului Județean Mureș și afișarea la sediul instituției din Tîrgu 
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 tarife și taxe locale datorate, în anul 2022, bugetului propriu al județului Mureș și 
instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș, îndeplinește condițiile legale pentru a 
fi supus procedurii stabilite prin Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 
 
             
 

HOTĂRÂREA NR.200 
   din 15 decembrie 2021 

privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei 
exprimată în natură, potrivit legii, în cursul anului 2022 

 
 
 
Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând referatul de aprobare  nr.31298/12.11.2021 al Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, raportul de specialitate al Serviciului buget nr.31307/12.11.2021, raportul Serviciului 
juridic nr.31310/12.11.2021, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  
Ţinând seama de prevederile art.84 alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
toate modificările şi completările ulterioare, 
Având în vedere propunerea pentru anul 2022 făcută de către Direcţia pentru Agricultură 
Județeană Mureş cu adresa nr.30.808/08.11.2021 privind stabilirea prețurilor medii la 
produsele agricole, 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1064/2013 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și 
pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, 
Cu respectarea procedurii reglementate de Legea nr.52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, 
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În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.”f” și ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

hotărăşte: 
 

Art.1. Se stabilesc prețurile medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei 
exprimată în natură, potrivit legii, în cursul anului 2022, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Direcția economică din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș. 
Art.3. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al Județului Mureș și se va 
transmite Administrației Județene a Finanțelor Publice Mureș pentru a fi comunicată 
unităților fiscale din subordine. 
 
 
PREŞEDINTE                                                                                              Contrasemnează  
Péter Ferenc                                                                                        SECRETAR GENERAL 

                                                                                                                                                            
Paul Cosma 

 
 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
PREȘEDINTE 
Nr.31298/12.11.2021 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole 

pentru evaluarea în lei a arendei exprimată în natură, potrivit legii, în cursul anului 2022 
 
 
 

Potrivit art. 84, alin.5 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu toate modificările şi 
completările ulterioare, în cazul veniturilor obţinute din arendarea bunurilor agricole din 
patrimoniul personal, venitul brut se stabileşte pe baza raportului juridic/contractului 
încheiat între părţi şi reprezintă totalitatea sumelor în bani încasate şi/sau echivalentul în 
lei al veniturilor în natură primite. În cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea 
în lei se va face pe baza preţurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin Hotărâre a 
Consiliului Judeţean, ca urmare a propunerilor direcţiilor teritoriale de specialitate ale 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, hotărâre care trebuie emisă înainte de 
începerea anului fiscal. Aceste hotărâri se transmit, în cadrul aceluiași termen direcțiilor 
generale ale finanțelor publice județene, pentru a fi comunicate unităților fiscale din 
subordine. 
În baza nivelurilor orientative care stau la baza stabilirii prețurilor medii la unele produse 
agricole, comunicate de către Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș prin adresa 
nr.30.808/08.11.2021, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 
 
 
 

PREȘEDINTE 
Péter Ferenc 

 
 
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa_hot200_2021.pdf
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr.31307/12.11.2021 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privindstabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru 

evaluarea în lei a arendei exprimată în natură, potrivit legii, în cursul anului 2022 
 
 
 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu toate modificările și completările ulterioare, a 
stabilit în sarcina consiliilor județene aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole 
pentru evaluarea în lei a arendei. Astfel, în cazul în care arenda se exprimă în natură, 
evaluarea în lei are la bază prețurile medii stabilite prin Hotărâre, la propunerea direcțiilor 
teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 
Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș a întocmit o situație privind prețurile medii 
practicate în piețele de pe teritoriul județului, precum și prețurile medii practicate de 
către firmele care preiau producția în vederea vânzării cu amănuntul sau în vederea 
prelucrării acesteia. După întocmirea situației, Direcția a luat legătura cu producătorii 
agricoli și cu asociațiile acestora, consultându-i cu privire la prețurile cu care aceștia și-au 
vândut producția anului 2021.  
Prețurile medii propuse pentru calculul arendei în anul 2022 prezintă diferențe față de 
prețurile aprobate pentru anul 2021, lucru datorat oscilației prețurilor, precum și condițiilor 
de producție, care diferă de la un an la altul. 
Potrivit art.84, alin.5 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu toate modificările şi 
completările ulterioare, în cazul veniturilor obţinute din arendarea bunurilor agricole din 
patrimoniul personal, venitul brut se stabileşte pe baza raportului juridic/contractului 
încheiat între părţi şi reprezintă totalitatea sumelor în bani încasate şi/sau echivalentul în 
lei al veniturilor în natură primite. În vederea stabilirii sumelor datorate în cazul în care 
arenda se exprimă în natură, calculul se realizează de către direcțiile generale ale 
finanțelor publice județene, în baza prețurilor medii ale produselor agricole stabilite prin 
Hotărâre a Consiliului Județean. 
Astfel, în cazul neaprobării, sau a nerespectării termenului prevăzut de lege, respectiv 
emiterea Hotărârii după începerea anului fiscal, Direcția Generală a Finanțelor Publice 
Mureș se află în imposibilitatea de a stabili sumele datorate de către contribuabili ca 
impozit pe arenda primită. Acest fapt ar împiedica încasarea veniturilor la bugetul de stat – 
sursă din care se face și echilibrarea bugetului general al Județului Mureș.  
Ținând cont de cele de mai sus și în baza nivelurilor orientative care stau la baza stabilirii 
prețurilor medii la unele produse agricole, comunicate de către Direcția pentru Agricultură 
Județeană Mureș prin adresa nr.30.808/08.11.2021, propunem aprobarea proiectului de 
hotărâre alăturat. 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
Alin Mărginean 
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr.31310/12.11.2021 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru 

evaluarea în lei a arendei exprimată în natură, potrivit legii, în cursul anului 2022 
 

 
 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Președintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 
Referatul de aprobare nr.31298/12.11.2021 şi în considerarea celor reținute în Raportul de 
specialitate al Direcţiei economice nr.31307/12.11.2021, 
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 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 s-a întocmit 
prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 
În adoptarea actului administrativ sunt incidente prevederile art.84 alin.(5) din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr.34/2013 privind organizarea, 
administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea 
Legii fondului funciar nr.18/1991, aprobate prin HGR nr.1064/2013, ale Legii nr.52/2003 
privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și ale art.173 alin.(1) lit.„f” din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ. 
Potrivit prevederilor art.84 alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare: „În cazul în care arenda se exprimă în natură, 
evaluarea în lei se face pe baza prețurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin 
hotărâri ale consiliilor județene și, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului 
București, ca urmare a propunerilor direcțiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, hotărâri ce trebuie emise înainte de începerea anului 
fiscal (…)”. 
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm că 
raportat la prevederile art.84 alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, sunt 
incidente prevederile art.173 alin.(1) lit.„f" din Codul administrativ, potrivit cărora consiliul 
județean exercită alte atribuții prevăzute de lege. 
Precizăm totodată că, la întocmirea proiectului de hotărâre s-au avut în vedere prevederile 
art.81-82 raportate la cele ale art.6 alin.(3), coroborate cu dispozițiile art.30 din Legea 
nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Având în vedere caracterul normativ al proiectului de act administrativ, pentru asigurarea 
transparenței decizionale reglementate de Legea nr.52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
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 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 stabilirea 
prețurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei exprimată în natură 
în cursul anului 2022, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus procedurii stabilite 
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prin Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 

              
 

HOTĂRÂREA NR.201  
din 15 decembrie 2021 

privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de 
canalizare prestate de Operatorul Regional S.C. Compania Aquaserv S.A. 

 
 
 

Consiliul Județean Mureș,  
Văzând referatul de aprobare nr.32821/25.11.2021 al Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, raportul de specialitate nr.32836/25.11.2021 al Direcției dezvoltare regională și 
implementare proiecte, raportul de specialitate nr.32846/25.11.2021 al Serviciului juridic, 
precum și avizele comisiilor de specialitate,  
Văzând Avizul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilități Publice nr. 916530/29.10.2021,  
Având în vedere prevederile:  
- art.5 alin.(1) lit.”g" pct.1, alin.(2) lit.”j”, art.16 alin.(3) lit.”d”, art.17 alin.(1) lit.”c” şi 
”d” și ale art.21 alin.(1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST 
MUREŞ; 
- art.17 pct.2 și art.36 (Dispoziții generale) din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.202662/22/05.03.2010, 
Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit."i", coroborate cu cele ale art.35 alin.(8) din 
Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 
Cu respectarea procedurii reglementate de Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administrația publică, republicată, 
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.”d”, coroborate cu cele ale alin.(5) lit.”m”, 
precum și cele ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

hotărăște: 
 

Art.1. Se aprobă preţurile şi tarifele la serviciile publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare prestate de Operatorul Regional Compania Aquaserv S.A., conform Anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se mandatează domnul Péter Ferenc, reprezentantul Judeţului Mureş pentru a vota în 
cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ în 
sensul art.1 din prezenta hotărâre. 
Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică prin publicarea în Monitorul Oficial 
al Județului Mureș și se comunică Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST 
MUREŞ şi Companiei Aquaserv S.A. 
 
 
 
PREŞEDINTE 
Peter Ferenc 

    Contrasemnează 
 SECRETAR GENERAL 

Paul Cosma 
 
 
 
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/hot038_2012.htm#exp#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2021/anexa_hot201_2021.pdf
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
PREȘEDINTE 
Nr.32821/25.11.2021 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de 

canalizare prestate de Operatorul Regional SC Compania Aquaserv SA 
 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.30417/03.11.2021, Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș (ADI), ne transmite solicitarea privind 
aprobarea prețurilor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare – epurare 
prestate de Compania Aquaserv SA (Operator) în aria de operare, acestea fiind avizate de 
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice 
(ANRSC). Demararea procedurii de ajustare a prețurilor conform celor de mai sus, a fost 
comunicată ADI prin adresa nr.215515/01.11.2021, fiind atașată acesteia și Avizul ANRSC 
nr.916530/29.10.2021. 
Ultimele prețuri și tarife aplicate serviciului de alimentare cu apă, canalizare și epurare, au 
fost aprobate de Consiliul Județean Mureș prin Hotărârea nr.94 din 25 iunie 2020.  
În conformitate cu prevederile art.35 alin.(8) din Legea nr.241/22.06.2006 stabilirea, 
ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi de 
canalizare care se furnizează/prestează prin intermediul unei infrastructuri publice care se 
dezvoltă/extinde din alte surse de finanţare decât cele menţionate la alin.(2) - prin fonduri 
publice asigurate, integral sau în parte, de la bugetul de stat şi/sau din fonduri 
nerambursabile, se aprobă prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale sau, după caz, cu respectarea mandatului încredinţat, prin hotărâri 
ale adunărilor generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 
serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în baza avizului de specialitate eliberat de 
ANRSC şi cu condiţia respectării cerințelor prevăzute de acest text legal. 
Potrivit prevederilor art.16 alin.(3) lit.”d” și art.21 alin.(1) din Statutul ADI, aprobarea 
prețurilor și tarifelor se realizează de către Adunarea Generală a acesteia, cu mandatarea 
expresă și în prealabil a reprezentanților membrilor asociați, acordată prin hotărâre a 
autorității deliberative a fiecărui asociat pentru fiecare reprezentat în parte.  
Având în vedere cele de mai sus, precum și dispozițiile art.173 alin.(1) lit.”d” și alin.(5) 
lit.”m” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, supunem spre aprobare proiectul de 
hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și 
de canalizare prestate de Operatorul Regional SC Compania Aquaserv SA. 
 
Președinte 
Péter Ferenc 
 
 
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
DIRECȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE 
Nr.32836/25.11.2021 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de 

canalizare prestate de Operatorul Regional SC Compania Aquaserv SA 
  
 
Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.30417/03.11.2021, Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș (ADI), ne transmite solicitarea privind 
aprobarea prețurilor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare – epurare 
prestate de Compania Aquaserv SA (Operator) în aria de operare. Demararea procedurii de 
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ajustare a prețurilor conform celor de mai sus, a fost comunicată ADI prin adresa 
nr.215515/01.11.2021.  
Propunerea de modificare a prețurilor şi tarifelor pentru serviciile de apă și canalizare 
prestate de Operator, a fost avizată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) cu Avizul nr.916530/29.10.2021. Ultima 
ajustare/modificare de preț a avut loc în anul 2020, de atunci până în prezent înregistrându-
se o inflație de 7,29 %.  
Prețul propus pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită, tariful pentru 
canalizare – epurare ape uzate menajere și tariful pentru canalizare ape pluviale, pentru 
întreaga arie de operare, s-a determinat pe baza influențelor primite în costuri până la 
nivelul lunii octombrie 2021, valoarea comparativă a acestora fiind următoarea: 
   

Denumire serviciu public 
Lei/mc fără 

TVA 
- în vigoare - 

Lei/mc fără TVA 
- propus - 

APĂ POTABILĂ produsă, transportată şi 
distribuită pentru întreaga arie de operare 

3,76 4,03 

CANALIZARE – EPURARE ape uzate 
menajere pentru întreaga arie de operare 

3,16 3,39 

CANALIZARE APE PLUVIALE pentru întreaga 
arie de operare 

0,76 0,82 

 
Mecanismul privind modificarea prețurilor și tarifelor este stipulat în Legea serviciilor 
comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, în Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006, art.35, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, în Ordinul președintelui Autorității 
Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) 
nr.65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a 
prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă de canalizare, respectiv în 
Contractul de delegare nr.202662/22/05.03.2010 (art.36), cu modificările și completările 
ulterioare, aprobat de fiecare autoritate a administrației publice locale componentă a ADI. 
În conformitate cu prevederile art.35 alin.(8) din Legea nr.241/22.06.2006: 
”Stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor pentru serviciile de alimentare 
cu apă și de canalizare care se furnizează/prestează prin intermediul unei infrastructuri 
publice care se dezvoltă/extinde din alte surse de finanțare decât cele menționate la alin. 
(2) – prin fonduri publice asigurate, integral sau în parte, de la bugetul de stat și/sau din 
fonduri nerambursabile, se aprobă prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților 
administrativ-teritoriale sau, după caz, cu respectarea mandatului încredințat, prin hotărâri 
ale adunărilor generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 
serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în baza avizului de specialitate eliberat de 
A.N.R.S.C. și cu condiția respectării următoarelor cerințe:   
   a) asigurarea furnizării/prestării serviciului la nivelul indicatorilor de performanta 
stabiliți de autoritățile administrației publice locale și precizați în hotărârea de dare în 
administrare ori în contractul de delegare a gestiunii serviciului, după caz;   
   b) realizarea, pe perioada angajată, a unui raport calitate-cost cât mai bun pentru 
serviciul furnizat/prestat și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de 
părțile contractante;   
   c) asigurarea exploatării, întreținerii și administrării eficiente a infrastructurii aferente 
serviciului și a bunurilor aparținând domeniului public sau privat al unităților administrativ-
teritoriale.”    
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În conformitate cu prevederile art.17 pct.2 (Dispoziții generale) din Contractul de delegare 
nr.202662/22/05.03.2010, aprobat prin HCJM nr.9/2009, una dintre obligațiile autorității 
delegante este să aprobe tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de 
canalizare, conform prevederilor contractuale.  
De asemenea, art.36 (Dispoziții generale) din același Contract de delegare, reglementează 
mecanismul de tarifare astfel, ”(…)  În prima jumătate a fiecărui an, prin actualizarea 
planului de afaceri al operatorului, se va estima necesitatea de ajustări de tarife 
suplimentare. În cazul în care aceste creșteri de tarife suplimentare sunt necesare, 
Operatorul va pregăti un studiu în acest sens, care va fi supus aprobării fiecărei Unități 
Administrativ Teritoriale, prin intermediul Asociației. Tarifele vor include toate costurile 
ocazionate de sarcinile apărute ulterior semnării delegării gestiunii. 
Operatorul are obligația de a prezenta Autorității Delegante metodologia de calcul a 
tarifelor de apă și canalizare înaintea fiecărei majorări. Autoritatea Delegantă are obligația 
ca în termen de 15 zile de la depunerea documentației de către Operator să aprobe noile 
tarife propuse sau să prezinte eventualele obiecțiuni la modalitatea de calcul către 
Operator. În cazul în care Autoritatea Delegantă nu prezintă un răspuns în termenul stipulat 
se va considera că aceasta a acceptat noile tarife.” 
Potrivit prevederilor art.16 alin.(3) lit.”d” și art.21 alin.(1) din Statutul ADI, aprobarea 
prețurilor și tarifelor se realizează de către Adunarea Generală a ADI, prin hotărâre luată cu 
votul reprezentanților asociaților, în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, 
prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este. În raport de 
aceste prevederi statutare se impune mandatarea reprezentatului Județului Mureș în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș să voteze 
prețurile și tarifele la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare. 
Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de 
hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și 
de canalizare prestate de Operatorul Regional SC Compania Aquaserv SA. 
 

Șef serviciu, 
Suciu Călin 

 
 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr.32846/25.11.2021 

Văzut, 
Director executiv 

Genica Nemeș 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor 

la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare  
prestate de Operatorul Regional SC Compania Aquaserv SA 

 
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 
Referatul de aprobare nr. 32821 din 25.11.2021 și în considerarea celor reținute în Raportul 
de specialitate al Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș,  
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 
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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.16 alin.(3) lit.”d” și art.21 alin.(1) din 
Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș, art.17 pct.2 și art.36 
(Dispoziții generale) din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare 
cu apă și de canalizare nr.202662/22/05.03.2010, art.12 alin.(1) lit.”i” şi art.35 alin.(8) din 
Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și cele ale art.173 alin.(1) lit.”d” coroborate 
cu cele ale alin.(5) lit.”m” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare. 
În scopul gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, a 
exploatării în comun a rețelelor aferente acestui serviciu aflate în patrimoniul public al 
unităților administrativ-teritoriale, precum și al realizării unor proiecte de investiții publice 
de interes zonal sau regional, s-a constituit Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aqua 
Invest Mureș (ADI).  
Pentru realizarea scopului și al obiectivelor  Asociației, între aceasta și operatorul regional 
SC Compania Aquaserv SA, s-a încheiat Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice 
de alimentare cu apă și de canalizare nr.202662/22/05.03.2010, în numele și pe seama 
unităților administrativ-teritoriale membre, inclusiv Județul Mureș. 
Mecanismul privind modificarea prețurilor și tarifelor este stipulat atât în Legea serviciilor 
comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, în art.35 alin.(8) din Legea nr.241/2006 și în Ordinul nr.65/2007 al Președintelui 
Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice 
(ANRSC) privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a 
prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă de canalizare, cât și în 
art.36 din Contractul de delegare nr.202662/22/05.03.2010, cu modificările și completările 
ulterioare, aprobat de fiecare autoritate a administrației publice locale componentă a ADI.  
Potrivit art.12 alin.(1) lit.”i” din Legea nr.241/2006, în exercitarea atribuţiilor ce le revin 
autorităţile administraţiei publice locale, adoptă hotărâri sau emit dispoziţii, după caz, 
privitoare la aprobarea prețurilor și tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă și de 
canalizare, cu respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a 
prețurilor/tarifelor în vigoare elaborată de ANRSC, în cazul în care finanțarea proiectelor de 
investiții în infrastructura de apă se realizează prin fonduri publice acordate de la bugetul 
local și/sau din alte surse decât cele de la bugetul de stat și/sau din fonduri 
nerambursabile.  
În conformitate cu prevederile art.35 alin.(8) din Legea nr.241/22.06.2006 ”stabilirea, 
ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi 
de canalizare care se furnizează/prestează prin intermediul unei infrastructuri publice 
care se dezvoltă/extinde din alte surse de finanţare decât cele menţionate la alin. (2) – 
prin fonduri publice asigurate, integral sau în parte, de la bugetul de stat şi/sau din 
fonduri nerambursabile, se aprobă prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale sau, după caz, cu respectarea mandatului încredinţat, prin 
hotărâri ale adunărilor generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de 
activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în baza avizului de specialitate 
eliberat de A.N.R.S.C. şi cu condiţia respectării următoarelor cerinţe:  
a) asigurarea furnizării/prestării serviciului la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi 
de autorităţile administraţiei publice locale şi precizaţi în hotărârea de dare în 
administrare ori în contractul de delegare a gestiunii serviciului, după caz; 
b) realizarea, pe perioada angajată, a unui raport calitate-cost cât mai bun pentru 
serviciul furnizat/prestat şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate 
de părţile contractante;  
c) asigurarea exploatării, întreţinerii şi administrării eficiente a infrastructurii aferente 
serviciului şi a bunurilor aparţinând domeniului public sau privat al unităţilor administrativ 
teritoriale.”  
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În conformitate cu prevederile art.17 pct.2 (Dispoziții generale) din Contractul de delegare 
nr.202662/22/05.03.2010, aprobat prin HCJM nr.9/2009, una dintre obligațiile autorității 
delegante este să aprobe tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare, conform prevederilor contractuale.  
De asemenea, art.36 (Dispoziții generale) din Contractul de delegare 
nr.202662/22/05.03.2010, reglementează mecanismul de tarifare. Astfel, ”(…) În prima 
jumătate a fiecărui an, prin actualizarea planului de afaceri al operatorului, se va estima 
necesitatea de ajustări de tarife suplimentare.  
În cazul în care aceste creşteri de tarife suplimentare sunt necesare, Operatorul va pregăti 
un studiu în acest sens, care va fi supus aprobării fiecărei Unităţi Administrativ Teritoriale, 
prin intermediul Asociaţiei.  
Tarifele vor include toate costurile ocazionate de sarcinile apărute ulterior semnării 
delegării gestiunii.  
Operatorul are obligaţia de a prezenta Autorităţii Delegante metodologia de calcul a 
tarifelor de apă şi canalizare înaintea fiecărei majorări. Autoritatea Delegantă are 
obligaţia ca în termen de 15 zile de la depunerea documentaţiei de către Operator să 
aprobe noile tarife propuse sau să prezinte eventualele obiecţiuni la modalitatea de calcul 
către Operator. În 3/3 cazul în care Autoritatea Delegantă nu prezintă un răspuns în 
termenul stipulat se va considera că aceasta a acceptat noile tarife.” 
Ultimele prețuri și tarife aplicate serviciului de alimentare cu apă, canalizare și epurare, au 
fost aprobate de Consiliul Județean Mureș prin Hotărârea nr.94/25.06.2020. 
 În sensul dispozițiilor legale și contractuale mai sus menționate, prin adresa 
nr.30417/03.11.2021, ADI ne informează, că operatorul SC Compania Aquaserv SA a demarat 
procedura de ajustare/modificare a prețurilor și tarifelor pentru serviciul public de 
alimentare cu apă și canalizare – epurare, prestate în aria de operare, fiind obținut Avizul 
nr.916530/29.10.2021 emis de ANRSC, în conformitate cu prevederile art.35 alin.(8) din 
Legea nr.241/22.06.2006.  
Potrivit prevederilor art.16 alin.(3) lit.”d” și art.21 alin.(1) din Statutul ADI, aprobarea 
prețurilor și tarifelor se realizează de către Adunarea Generală a Asociației, prin hotărâre 
luată cu votul reprezentanților asociaților, în baza unui mandat special, acordat expres, în 
prealabil, prin hotărâre a autorități deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.  
În raport de aceste prevederi statutare se impune mandatarea reprezentatului Județului 
Mureș în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș 
să voteze preţurile şi tarifele la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare. 
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității publice 
județene, arătăm că potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.”d” din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, consiliul județean exercită atribuții privind gestionarea 
serviciilor publice de interes judeţean, sens în care potrivit alin.(5) lit.”m” din același text 
legal, în exercitarea acestor atribuţii, consiliul județean asigură, potrivit competenţelor 
sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes 
judeţean privind serviciile comunitare de utilitate publică de interes judeţean. 
Precizăm totodată că la întocmirea proiectului de hotărâre s-au avut în vedere prevederile art. 
81-82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, cu modificările si completările ulterioare.  
Având în vedere caracterul normativ al proiectului de act administrativ, pentru asigurarea 
transparenței decizionale reglementate de Legea nr.52/2003, se impune publicarea acestuia 
pe pagina de internet a Consiliului Județean Mureș și afișarea la sediul instituției din Târgu 
Mureș, Piața Victoriei nr.1.  
 
În acest sens, dispozițiile art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională 
în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, impun ca la 
publicarea anunțului, autoritatea administrației publice să stabilească o perioadă de cel puțin 
10 zile calendaristice în cazul proiectelor de acte normative pentru a primi în scris propuneri, 
sugestii sau opinii.  
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Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea 
prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare prestate de 
Operatorul Regional SC Compania Aquaserv SA, 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. 

 
 
 

ȘEF SERVICIU 
Adriana Farkas 
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