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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

HOTĂRÂREA NR. 209
din 23 decembrie 2021
privind rectificarea bugetului general al Județului
Mureș pentru anul 2021
Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr.35645/22.12.2021 al Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Serviciului buget nr.35605/22.12.2021, raportul Serviciului
juridic nr.35702/22.12.2021, precum şi avizul comisiei de specialitate,
În baza prevederilor Hotărârii de Guvern nr.1254/2021, privind repartizarea sumelor
corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul
2021 nr. 15/2021 pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea
autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţe,
respectiv teatre, opere şi filarmonici,
Având în vedere prevederile art.14, alin (4), art. 19 și art.26, alin (2) din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.87 alin (2), art.88, art.173 alin.(1) lit. ”b”, coroborate cu cele
ale alin.(3), lit. ”a”, precum și cu cele ale art.182, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
hotărăşte:
Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.56/2021 privind aprobarea bugetului general
al Județului Mureș pentru anul 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică
și se completează după cum urmează:
1.Art.1 se modifică și va avea următorul conținut:
”Art.1. Se aprobă bugetul general al judeţului Mureş pe anul 2021 la venituri în sumă de
879.719.010 lei şi la cheltuieli în sumă de 942.219.010 lei, conform anexei nr. 1/i.”
2.Anexele nr.1/h, 2/h, 2/1/h, 2/2/h, 3/1/d, 3/7/e, 3/7/e, 3/19/c, 3/20/d, 3/36/f,
3/39/f, 3/41/f, 3/42/f, 3/43/f, 3/44/f, 3/46/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, 3/71/f,
3/74/g, 4/g, 4/5/d, 4/6/e, 5/1/f, 6/a, 6/1/a, 8/h, 9/e, 10/g și 11/g se modifică și se
înlocuiesc cu anexele nr.1/i, 2/i, 2/1/i, 2/2/i, 3/1/e, 3/7/f, 3/7/f, 3/19/d, 3/20/e,
3/36/g, 3/39/g, 3/41/g, 3/42/g, 3/43/g, 3/44/g, 3/46/g, 3/48/g, 3/49/g, 3/50/g, 3/51/g,
3/52/g, 3/53/g, 3/54/g, 3/55/g, 3/56/g, 3/57/g, 3/58/g, 3/59/g, 3/60/g, 3/61/g, 3/62/g,
3/71/g, 3/74/h, 4/h, 4/5/e, 4/6/f, 5/1/g, 6/b, 6/1/b, 8/i, 9/f, 10/h și 11/h.
3.După anexa nr.3/172 se introduce o anexă nouă, nr. 3/173.
Art.II. Anexele nr.1/i, 2/i, 2/1/i, 2/2/i, 3/1/e, 3/7/f, 3/7/f, 3/19/d, 3/20/e, 3/36/g,
3/39/g, 3/41/g, 3/42/g, 3/43/g, 3/44/g, 3/46/g, 3/48/g, 3/49/g, 3/50/g, 3/51/g, 3/52/g,
3/53/g, 3/54/g, 3/55/g, 3/56/g, 3/57/g, 3/58/g, 3/59/g, 3/60/g, 3/61/g, 3/62/g, 3/71/g,
3/74/h, 3/173, 4/h, 4/5/e, 4/6/f, 5/1/g, 6/b, 6/1/b, 8/i, 9/f, 10/h și 11/h fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.III. Prezenta hotărâre se va comunica instituțiilor subordonate, direcţiilor, serviciilor şi
compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, care răspund
de ducerea sa la îndeplinire.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma

PREȘEDINTE
Nr. 35645/22.12.2021

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. 1254/2021 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzută la art.
6 alin.(1) lit.e) din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, cu modificările și
completările ulterioare, pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea
autorităților administraţiei publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din judeţe,
respectiv teatre, opere şi filarmonici, Județului Mureș i-au fost repartizate în total
8.965.010 lei, care se alocă astfel:

5.920.660 lei pentru Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș, conform adresei nr
35323/2021,

3.044.350 lei pentru Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel, conform adresei
nr.35325/2021.
Prin adresa nr.35297/2021, Spitalul Clinic Județean Mureș a solicitat diminuarea bugetului
instituției cu 5.499.000 lei. Modificările în structura veniturilor și cheltuielilor se regăsesc în
Anexa nr.5/1.
Prin adresa nr.35.188/17.12.2021, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea” al
Județului Mureș, a înaintat spre aprobare și implementare programul de interes public
județean „Parteneriat Instituțional pentru Siguranța Comunității” cu scopul de a gestiona în
condiții mai bune situațiile de stingere a incendiilor prin asigurarea sursei de apă mobile.
Bugetul total al programului este de 645.000 lei, din care contribuția Inspectoratului pentru
Situații de Urgență „Horea” al Județului Mureș este de 60.000 lei, iar a Consiliului Județean
Mureș este de 585.000 lei, sumă ce va fi utilizată pentru achiziționarea a două containere
de rulare tip rezervor pentru transport apă, prevăzut cu o motopompă transportabilă.

3/16

Prin nota internă nr.35160/2021, Direcția Tehnică prin propune modificări în Programul de
drumuri, conform Anexei nr.10 și în Lista de investiții, conform Anexei nr.8.
Cheltuielile se diminuează cu economiile realizate la cheltuielile aferente sistemului de
management integrat al deșeurilor solide, cheltuielile de capital la Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.
Modificările amintite se regăsesc în anexele nr.1/i, 2/i, 2/1/i, 2/2/i, 3/1/e, 3/7/f, 3/7/f,
3/19/d, 3/20/e, 3/36/g, 3/39/g, 3/41/g, 3/42/g, 3/43/g, 3/44/g, 3/46/g, 3/48/g, 3/49/g,
3/50/g, 3/51/g, 3/52/g, 3/53/g, 3/54/g, 3/55/g, 3/56/g, 3/57/g, 3/58/g, 3/59/g, 3/60/g,
3/61/g, 3/62/g, 3/71/g, 3/74/h, 3/173, 4/h, 4/5/e, 4/6/f, 5/1/g, 6/b, 6/1/b, 8/i, 9/f,
10/h și 11/h 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 21
decembrie 2021, la avizierul instituției sub numărul 35478.
Față de cele de mai sus, supunem dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre alăturat.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 35605/22.12.2021

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. 1254/2021 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzută la art.
6 alin.(1) lit.e) din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, cu modificările și
completările ulterioare, pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea
autorităților administraţiei publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din judeţe,
respectiv teatre, opere şi filarmonici, Județului Mureș i-au fost repartizate în total
8.965.010 lei, care se alocă astfel :

5.920.660 lei pentru Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș, conform adresei nr.
35323/2021,

3.044.350 lei pentru Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel, conform adresei
nr.35325/2021.
Prin adresa nr.35297/2021, Spitalul Clinic Județean Mureș a solicitat diminuarea bugetului
instituției cu 5.499.000 lei. Modificările în structura veniturilor și cheltuielilor se regăsesc în
Anexa nr.5/1.
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Prin adresa nr.35.188/17.12.2021, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea” al
Județului
Mureș,
a înaintat spre aprobare și implementare programul județean
„Parteneriat Instituțional pentru Siguranța Comunității” cu scopul de a gestiona în condiții
mai bune situațiile de stingere a incendiilor prin asigurarea sursei de apă mobile. Bugetul
total al programului este de 645.000 lei, din care contribuția Inspectoratului pentru Situații
de Urgență „Horea” al Județului Mureș este de 60.000 lei, iar a Consiliului Județean Mureș
este de 585.000 lei, sumă ce va fi utilizată pentru achiziționarea a două containere de
rulare tip rezervor pentru transport apă, prevăzut cu o motopompă transportabilă.
Prin nota internă nr.35160/2021, Direcția Tehnică prin propune modificări în Programul de
drumuri, conform Anexei nr.10 și în Lista de investiții, conform Anexei nr.8.
Cheltuielile se diminuează cu economiile realizate la cheltuielile aferente sistemului de
management integrat al deșeurilor solide, cheltuielile de capital la Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.
Modificările amintite se regăsesc în anexele nr.1/i, 2/i, 2/1/i, 2/2/i, 3/1/e, 3/7/f, 3/7/f,
3/19/d, 3/20/e, 3/36/g, 3/39/g, 3/41/g, 3/42/g, 3/43/g, 3/44/g, 3/46/g, 3/48/g, 3/49/g,
3/50/g, 3/51/g, 3/52/g, 3/53/g, 3/54/g, 3/55/g, 3/56/g, 3/57/g, 3/58/g, 3/59/g, 3/60/g,
3/61/g, 3/62/g, 3/71/g, 3/74/h, 3/173, 4/h, 4/5/e, 4/6/f, 5/1/g, 6/b, 6/1/b, 8/i, 9/f,
10/h și 11/h 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 21
decembrie 2021, la avizierul instituției sub numărul 35478.
Din perspectiva celor de mai sus proiectul de hotărâre alăturat poate fi supus dezbaterii și
aprobării plenului Consiliului Județean Mureș.

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean
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DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr.35702/22.12.2021

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. 35645 din 22.12.2021 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. 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.273/2006privind 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 vedereprevederile H.G.nr.1254/2021, privind repartizarea
sumelor corespunzătoare cotei prevăzută la art.6 alin.(1) lit.„e” din Legea bugetului de stat
pe anul 2021 nr.15/2021, cu modificările și completările ulterioare, pentru finanțarea
instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale
ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici, prin
care s-a alocat Județului Mureș suma de 8.965.010 lei, sumă din care 5.920.660 lei se
repartizează Filarmonicii de Stat Târgu Mureș, iar suma de 3.044.350 lei se
repartizeazăTeatrului pentru Copii și Tineret Ariel.
Rectificarea este necesară și ca urmare a solicitărilor formulate de Spitalul Clinic Județean
Mureș,Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Direcția tehnică
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș.
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De asemenea, rectificarea se impune ca urmare a adresei nr.35188/17.12.2021 formulate
de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea” al Județului Mureș prin care s-a
înaintat spre aprobare și implementare programul de interes public județean „Parteneriat
Instituțional pentru Siguranța Comunității” cu scopul de a gestiona în condiții mai bune
situațiile de stingere a incendiilor prin asigurarea sursei de apă mobile.
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
avizierul unității administrativ-teritoriale, demers în urma căruia nu au intervenit propuneri
de modificare.
În ceea ce privește normele de competențăincidente 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
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

HOTĂRÂREA NR. 217
din 30 decembrie 2021
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2021
Consiliului Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr. 36265/30.12.2021 al Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Serviciului buget nr.36273/30.12.2021, raportul Serviciului
juridic nr.36276/30.12.2021, precum și avizul comisiei de specialitate,
În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1301 din 29 decembrie 2021 privind alocarea
unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de
stat pe anul 2021, pentru susținerea activității aeroporturilor regionale pentru care
consiliile județene au calitatea de autoritate publică tutelară,
Având în vedere prevederile art.14 alin. (4), art.19 alin.(2) și ale art.26 din Legea
nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.87 alin.(2), art.88, art.173 alin. (1) lit. „b”, coroborate cu cele
ale alin. (3) lit. „a”, precum și cu cele ale art.182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
hotărăște:
Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 56/2021 privind aprobarea bugetului general
al Județului Mureș pentru anul 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică
după cum urmează:
1.

Art.1 se modifică și va avea următorul conținut:

”Art.1. Se aprobă bugetul general al județului Mureș pe anul 2021 la venituri în sumă de
883.702.010 lei și la cheltuieli în sumă de 946.202.010 lei, conform anexei nr.1/j.”
2.
Anexele nr.1/i, 2/i, 2/1/i, 3/86 și 11/h se modifică și se înlocuiesc cu anexele
nr.1/j, 2/j, 2/1/j, 3/86/a și 11/i care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II. Prezenta hotărâre se va comunica instituțiilor subordonate, direcțiilor, serviciilor și
compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, care răspund
de ducerea ei la îndeplinire.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma
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PREȘEDINTE
Nr. 36265/30.12.2021

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 rectificării bugetului de stat, poate aproba modificarea și completarea bugetului
propriu.
Astfel, întrucât activitatea aeroporturilor a fost una dintre cele mai afectate de pandemia
de COVID-19, prin Hotărârea de Guvern nr. 1301 din 29 decembrie 2021 privind alocarea
unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de
stat pe anul 2021 pentru susținerea activității aeroporturilor regionale pentru care
consiliile județene au calitatea de autoritate publică tutelară, Județului Mureș i-a fost
repartizată suma de 5.984.000 lei, în vederea asigurării activității Regiei Autonome
”Aeroportul Internațional Transilvania din Târgu Mureș” care are un trafic de pasageri/an
situat sub 200.000.
Modificările amintite se regăsesc în anexele nr.1/j, 2/j, 2/1/j, 3/86/a și 11/i, care 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 21 decembrie 2021, la avizierul instituției sub numărul 36067.
Față de cele de mai sus, în condițiile prevederilor 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
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DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 36273/30.12.2021

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 poate aproba modificarea și completarea bugetului propriu ca
urmare a rectificării bugetului de stat.
Astfel, întrucât activitatea aeroporturilor a fost una dintre sectoarele cele mai afectate de
pandemia de COVID-19, prin Hotărârea de Guvern nr. 1301 din 29 decembrie 2021 privind
alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în
bugetul de stat pe anul 2021, pentru susținerea activității aeroporturilor regionale pentru
care consiliile județene au calitatea de autoritate publică tutelară, Județului Mureș i-a fost
repartizată suma de 5.984.000 lei, în vederea asigurării activității Regiei Autonome
”Aeroportul Internațional Transilvania din Târgu Mureș, care are un trafic situat sub 200.000
pasageri/an.
Potrivit adresei nr.165732/28.12.2021 a Ministerului Dezvotării, Lucrărilor Publice și
Administrației, cu suma alocată va fi majorat bugetul județului până la finele anului curent.
Suma astfel alocată se va utiliza cu respectarea schemei de ajutor de stat aprobată prin
Ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, nr.
1.259/2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat de exploatare pentru aeroporturile
regionale din România cu un trafic de maximum 200.000 de pasageri pe an, cu modificările
ulterioare. Sumele alocate și neutilizate în anul 2021 se reportează în anul următor, cu
aceeași destinație.
În aceste condiții, se impune rectificarea bugetului județului pentru anul 2021, iar
modificările ce se impun, se regăsesc în anexele nr. 1/j, 2/j, 2/1/j, 3/86/a și 11/i, care 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 28 decembrie 2021, la avizierul instituției sub numărul 36067.
Din perspectiva celor de mai sus, proiectul de hotărâre alăturat, poate fi supus dezbaterii și
aprobării plenului Consiliului Județean Mureș.

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean
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DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr. 36276/30.12.2021

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș
pentru anul 2021
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu
referatul de aprobare nr. 36265/30.12.2021 şi în considerarea celor reținute în raportul de
specialitate nr. 36273/30.12.2021 al Direcției Economice,
În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și funcționare
al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 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:
Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea
actului administrativ sunt incidente prevederile art. 14 alin.(4), art. 19 alin.(2), art.26, și
ale art. 39 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare, precum și cele ale art.88, art.173 alin.(1), lit.„b” coroborate cu
cele ale alin.(3), lit. „a” din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,
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 că, prin Hotărârea de Guvern nr. 1301 din 29 decembrie
2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului,
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru susținerea activității aeroporturilor
regionale pentru care consiliile județene au calitatea de autoritate publică tutelară,
Județului Mureș i-a fost repartizată suma de 5.984.000 lei.
Astfel, această sumă este alocată în vederea asigurării activității R.A."Aeroportul
Transilvania" Târgu Mureş care are un trafic situat sub 200.000 pasageri/an, având în vedere
că acest sector de activitate a fost unul dintre cele mai afectate de pandemia COVID-19.
Proiectul de hotărâre analizat a fost supus procedurii reglementate prin art.39 alin.(3) din
Legea nr.273/2006, fiind afișat la avizierul unității administrativ-teritoriale, demers în
urma căruia nu au intervenit propuneri de modificare.
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că
potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„b” din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind
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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.
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COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ MUREŞ

HOTĂRÂREA NR. 2
din 10 ianuarie 2022
privind constatarea încadrării în limitele incidenței cumulate la 14 zile a cazurilor Covid
19 la nivelul unităţilor administrativ -teritoriale din județul Mureș
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Mureş,
Având în vedere adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Mureș nr. 14/2022 prin
care se transmite incidența cumulată la 14 zile a cazurilor de infecție cu virusul SARS - Cov
2 de la nivelul județului Mureș,
În conformitate cu dispozițiile HG nr. 34/6 ianuarie 2022 privind prelungirea stării de alertă
pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19,
În temeiul prevederilor OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr. 1491/2004
pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile,
funcţionarea şi dotarea centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, precum şi ale art. 3
din Regulamentul privind structura organizatorică, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Mureş, aprobat prin Ordinul prefectului nr. 231 din 4
septembrie 2015, adoptă prezenta,
HOTĂRÂRE:
Art. 1 Începând cu data de 11 ianuarie 2022, vor fi puse în aplicare măsurile stabilite prin
HG nr. 34/6 ianuarie 2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe
durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prin
raportare la rata de incidență cumulată a fiecărei localități, potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre, care va fi actualizată în funcție de evoluția ratei de
incidență la nivelul fiecărei unități administrativ – teritoriale.
Art. 2 Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă constituite la nivelul unităţilor
administrativ teritoriale din judeţul Mureş vor pune în aplicare măsurile stabilite prin HG nr.
34/6 ianuarie 2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu
data de 8 ianuarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
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Art. 3 De aducerea prezentei hotărâri la cunoştinţa Comitetelor Locale pentru Situații de
Urgență răspunde Serviciul de monitorizare a instituţiilor publice şi situaţii de urgenţă din
cadrul Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, iar aducerea la cunoștință publică se va realiza
prin grija Cancelariei Prefectului.

PREŞEDINTE
COMITET JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ MUREŞ
PREFECT
CRISTINA-MARA TOGĂNEL
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Anexa
INCIDENȚA CUMULATĂ LA 14 ZILEA CAZURILOR COVID 19 LA NIVELUL UNITĂȚILOR
ADMINISTRATIV – TERITORIALEDIN JUDEȚUL MUREȘ

Incidență
cumulată a
cazurilor la 14
zile

Localitatea

Perioada
stabilită conform
art. 13, alin.2,
din HG nr.
34/2022

mai mică sau Acățari, Alunis, Albești, Ațintiș, Bahnea, Băgaciu, Bereni, Bogata, Băla,
egală cu 1/1000 Bichiș, Band, Brâncoveneşti, Breaza, Batoș, Bălăușeri, Chibed, Corunca,
locuitori
Crăciunești, Cozma, Cucerdea, Coroisânmărtin, Crăieşti, Eremitu,
Fântânele, Fărăgău, Gălești, Ghindari, Gheorghe Doja, Glodeni,
Gurghiu, Hodac, Hodoșa, Iernut, Ibăneşti, Iclănzel, Luduș, Lunca
Bradului, Măgherani, Mica, Miheșu de Câmpie, Miercurea Nirajului,
Nadeș, Neaua, Papiu Ilarian, Pănet, Păsăreni, Râciu, Răstolița, Reghin,
Sighișoara, Stânceni, Saschiz, Solovăstru, Sângeorgiu de Pădure,
Sânpaul, Sânpetru de Câmpie, Sărăţeni, Sovata, Suplac, Şăulia, Șincai,
Suseni, Valea Largă, Vărgata, Vețca, Viişoara, Vânători, Voivodeni,
Vătava, Zagăr
mai mare de
1/1000 locuitori
și mai mică sau
egală cu 3/1000
locuitori

Beica de Jos, Ceuaşu de Câmpie, Chețani,
Chiheru de Jos, Cristești, Cuci, Deda, Găneşti,
Gorneşti, Grebenișu de Câmpie, Ideciu de Jos, 8-21
Livezeni, Lunca, Mădăraș, Petelea, Sânger, 2022
Sântana de Mureș, Târnăveni, Tăureni, Zau de
Câmpie
Apold, Adămuș, Daneş, Ernei, Ogra, Pogăceaua,
11-24
Rușii Munți, Sâncraiu de Mureș, Sângeorgiu de
2022
Mureș, Sărmaşu,Târgu Mureș, Ungheni

mai mare de
3/1000 locuitori

ianuarie

ianuarie

11-24 ianuarie
2022

Livezeni

PREŞEDINTE
COMITET JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ MUREŞ
PREFECT
CRISTINA-MARA TOGĂNEL
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