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 HOTĂRÂREA NR.32 
    din 24 martie 2022 

      privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2022  
 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare  nr.7122/21.03.2022 al Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, raportul de specialitate al Serviciului buget nr.7132/21.03.2022, raportul Serviciului 
juridic nr.7146/21.03.2022, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere prevederile art.14 alin.(4), art. 19 și 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. 135 alin. (8), 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.10/2022 privind aprobarea bugetului general 
al Județului Mureș pentru anul 2022, 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 2022 la venituri în sumă de 
884.134.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 958.622.000 lei, conform anexei nr. 1/b.” 

2. Anexele nr.1/a, 2/a, 2/1/a, 2/2/a, 3/1/a, 3/14, 3/15, 3/17, 3/48/a, 3/51, 3/52, 
3/53, 3/55, 3/57, 3/61, 3/62, 3/63, 3/64, 3/65, 3/66, 3/68, 3/69, 3/71, 3/72, 3/88, 3/91, 
4, 5/1, 5/2, 8/a, 10/a, 11/a și 12 se modifică și se înlocuiesc cu anexele  nr.1/b, 2/b, 
2/1/b, 2/2/b, 3/1/b, 3/14/a, 3/15/a, 3/17/a, 3/48/b, 3/51/a, 3/52/a, 3/53/a, 3/55/a, 
3/57/a, 3/61/a, 3/62/a, 3/63/a, 3/64/a, 3/65/a, 3/66/a, 3/68/a, 3/69/a, 3/71/a, 3/72/a, 
3/88/a, 3/91/a, 4/a, 5/1/a, 5/2/a, 8/b, 10/b, 11/b și 12/a. 

3. După anexa nr.3/210 se introduc 6 anexe noi, nr. 3/211 - 3/216. 

4. Anexele nr.1/b, 2/b, 2/1/b, 2/2/b, 3/1/b, 3/14/a, 3/15/a, 3/17/a, 3/48/b, 3/51/a, 
3/52/a, 3/53/a, 3/55/a, 3/57/a, 3/61/a, 3/62/a, 3/63/a, 3/64/a, 3/65/a, 3/66/a, 3/68/a, 
3/69/a, 3/71/a, 3/72/a, 3/88/a, 3/91/a, 3/211, 3/212, 3/213, 3/214, 3/215, 3/216, 4/a, 
5/1/a, 5/2/a, 8/b, 10/b, 11/b și 12/a fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 

PREŞEDINTE                                                                                         Contrasemnează 
Péter Ferenc                                                                                     SECRETAR GENERAL                                                    
                              Paul Cosma 

 

https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2022/anexa1_hot032_2022.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2022/anexa2_hot032_2022.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2022/anexa3_hot032_2022.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2022/anexa3_hot032_2022.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2022/anexa3_hot032_2022.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2022/anexa4_hot032_2022.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2022/anexa5_hot032_2022.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2022/anexa8b_hot032_2022.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2022/anexa10b_hot032_2022.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2022/anexa11b_hot032_2022.xls
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2022/anexa12a_hot032_2022.xls
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PREȘEDINTE 
Nr. 7122/21.03.2022 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2022  

 

 
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 notele interne nr.6840/17.03.2022 și nr. 6535/15.03.2022  Biroul Financiar-Contabil și  
Direcția Tehnică solicită reașezarea unor sume în cadrul bugetului aprobat. 

Prin nota internă nr.7038/21.03.2022 Serviciul Deservire-Aprovizionare solicită achiziția 
unor rafturi necesare pentru depozitarea documentelor în arhiva centrală din clădirea 
Palatului Administrativ, în valoare de 100.000 lei. 

Prin adresele nr.6733/16.03.2022, nr.6712/16.03.2022 și nr.6886/18.03.2022 Spitalul 
Județean Mureș și Spitalul Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Tîrnăveni  solicită modificarea 
listei de investiții și majorarea bugetului  bugetului celor două instituții cu 531.000 lei, 
respectiv cu 4.205.000 lei. 

Prin adresa nr.6937/18.03.2022 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Mureș solicită suplimentarea bugetului cu 500.000 lei în urma comunicării sumelor alocate 
județului Mureș de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale pentru finanțarea drepturilor 
acordate persoanelor cu dizabilități. 

Prin adresa nr.6521/15.03.2022 Muzeul Județean Mureș propune modificarea denumirii la 
două poziții din lista de investiții conform Anexei nr.8/b. 

Prin adresa nr.6522/15.03.2022 RA Aeroport Transilvania Târgu Mureș transmite Hotărârea 
Consiliului de Administrație nr.5/2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 
al RA Aeroport Transilvania Târgu Mureș pe anul 2022, astfel în Anexa nr.8/b sunt defalcate 
obiectivele de investiții aprobate prin hotărârea mai sus menționată. 

Se alocă 50.000 lei pentru participarea Consiliului Județean Mureș la organizarea, 
desfășurarea și finanțarea Olimpiadelor Naționale de Istorie, de Limba Germană Modernă, 
de Religie Romano-catolică de Limba Maghiară și de Religie ortodoxă, precum și pentru 
proiectul socio-cultural ”Rotary omagiază și dăruiește”. 

Prin nota internă nr.6946/18.03.2022 Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare 
Proiecte solicită suplimentarea sumelor cuprinse în Anexa nr.12 -Planul de investiții aferent 
activelor date în administrare sau în concesiune care se finanțează din Fondul IID. 

Modificările amintite se regăsesc în anexele nr. 1/b, 2/b, 2/1/b, 2/2/b, 3/1/b, 3/14/a, 
3/15/a, 3/17/a, 3/48/b, 3/51/a, 3/52/a, 3/53/a, 3/55/a, 3/57/a, 3/61/a, 3/62/a, 3/63/a, 
3/64/a, 3/65/a, 3/66/a, 3/68/a, 3/69/a, 3/71/a, 3/72/a, 3/88/a, 3/91/a, 4/a, 5/1/a, 
5/2/a, 8/b, 10/b, 11/b și 12/a. 

Potrivit art.39 alin (3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările 
și completările ulterioare, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 
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Județului Mureș pentru anul 2022 a fost depus pentru consultarea publicului în data de 18 
martie 2022, la avizierul instituției sub numărul 6951. 

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

 

 

PREŞEDINTE 
Péter Ferenc 
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DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr. 7132/21.03.2022 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2022  

 

 

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 nota internă nr.6840/17.03.2022 Biroul Financiar-Contabil solicită reașezarea unor 
sume în cadrul bugetului aprobat, iar Serviciul Deservire-Aprovizionare prin nota internă 
nr.7038/21.03.2022 solicită achiziția unor rafturi necesare pentru depozitarea 
documentelor în arhiva centrală din clădirea Palatului Administrativ, în valoare de 100.000 
lei. Aceste modificări sunt prezentate în Anexa nr.3/1/b. 

Prin adresa nr.6733/16.03.2022 Spitalul Județean Mureș a solicitat rectificarea bugetului 
instituției în urma suplimentării veniturilor din cercetare, fond de dezvoltare și subvenții 
din bugetul de stat pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații 
în urgență în sănătate, cu 531.000 lei. Această sumă se repartizează pe cheltuieli de 
personal, cheltuieli cu bunuri și servicii, și cheltuieli de capital. 

Prin adresele nr.6712/16.03.2022 și nr.6886/18.03.2022 Spitalul Municipal Dr. Gheorghe 
Marinescu Tîrnăveni a solicitat modificarea listei de investiții și majorarea bugetului 
instituției cu 4.205.000 lei în urma suplimentării veniturilor din prestări de servicii şi alte 
activităţi, subvenții din bugetul FNUASS și din bugetul local. Această sumă se repartizează 
pentru cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri și servicii, și cheltuieli de capital. 

Prin adresa nr.6937/18.03.2022 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Mureș solicită suplimentarea bugetului cu 500.000 lei în urma comunicării sumelor alocate 
județului Mureș de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale pentru finanțarea drepturilor 
acordate persoanelor cu dizabilități. 

Prin adresa nr.6521/15.03.2022 Muzeul Județean Mureș propune modificarea denumirii la 
două poziții din lista de investiții conform Anexei nr.8/b. 

Prin adresa nr.6522/15.03.2022 RA Aeroport Transilvania Târgu Mureș transmite Hotărârea 
Consiliului de Administrație nr.5/2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli 
al RA Aeroport Transilvania Târgu Mureș pe anul 2022, astfel în Anexa nr.8/b sunt defalcate 
obiectivele de investiții aprobate prin hotărârea mai sus menționată. 

Prin nota internă nr.6535/15.03.2022, Direcția Tehnică propune modificări în Programul de 
drumuri în cadrul bugetului aprobat, conform Anexei 10/b., și în Lista programelor 
multianuale conform Anexei nr.11/b. 

Prin adresele nr.4558/21.02.2022, nr.4723/22.02.2022, nr.5885/07.03.2022 și 
nr.6925/18.03.2022  Inspectoratul Școlar Județean Mureș solicită participarea Consiliului 
Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea Olimpiadelor Naționale de Istorie, 
de Limba Germană Modernă, de Religie Romano-catolică de Limba Maghiară și de Religie 
ortodoxă, pentru care se alocă în total 40.000 lei conform anexelor nr.3/211, nr.3/212, 
nr.3/213 și nr.3/214. 
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Prin adresa nr.6785/17.03.2022 Asociația Club Rotary Târgu Mureș Maris solicită participarea 
Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea proiectului socio-
cultural ”Rotary omagiază și dăruiește”, alocându-i-se 10.000 lei conform anexei nr.3/215. 

Prin nota internă nr.6946/18.03.2022 Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare 
Proiecte solicită suplimentarea sumelor cuprinse în Anexa nr.12 -Planul de investiții aferent 
activelor date în administrare sau în concesiune care se finanțează din Fondul IID la poziția 
nr.16 ”Instalare bariere acces DDN (achizitie+montaj)” cu 100 de lei. 

Modificările amintite se regăsesc în anexele nr. 1/b, 2/b, 2/1/b, 2/2/b, 3/1/b, 3/14/a, 
3/15/a, 3/17/a, 3/48/b, 3/51/a, 3/52/a, 3/53/a, 3/55/a, 3/57/a, 3/61/a, 3/62/a, 3/63/a, 
3/64/a, 3/65/a, 3/66/a, 3/68/a, 3/69/a, 3/71/a, 3/72/a, 3/88/a, 3/91/a, 4/a, 5/1/a, 
5/2/a, 8/b, 10/b, 11/b și 12/a. 

Potrivit art.39 alin (3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările 
și completările ulterioare, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 
Județului Mureș pentru anul 2022 a fost depus pentru consultarea publicului în data de 18 
martie 2022, la avizierul instituției sub numărul 6951. 

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.7146/21.03.2022 
 

Văzut, 
Director executiv 

Genica Nemeș 

 

 

RAPORT 

privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2022 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 

Referatul de aprobare nr. 7122 din 21.03.2022 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.273/2006 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 2022, ca urmare a solicitărilor formulate de Spitalul Clinic Județean Mureș, 

Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Mureș, Muzeul Județean Mureș, RA Aeroport Transilvania Târgu 

Mureș, Direcția economică – Biroul financiar și Serviciul deservire - aprovizionare, Direcția 

tehnică și de Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș. 
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De asemenea, rectificarea se impune  având în vedere propunerea de alocare a 50.000 lei 

pentru participarea Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea 

Olimpiadelor Naționale de Istorie, de Limba Germană Modernă, de Religie Romano-catolică 

de Limba Maghiară și de Religie ortodoxă, precum și pentru proiectul socio-cultural ”Rotary 

omagiază și dăruiește. 

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 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 2022, 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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  HOTĂRÂREA NR.33 
      din 24 martie 2022 

 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.28/2022 privind aprobarea 
ajutorului de stat, a sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice, 

precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania   
Târgu Mureș”, pe anul 2022 

 

Consiliul Județean Mureș, 

Văzând referatul de aprobare nr. 7123 din 21.03.2022 al Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice - Compartiment Analiză și asistență 
economică nr. 7131 din 21.03.2022, raportul Serviciului juridic nr. 7147 din 21.03.2022, 
precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere documentația depusă de Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania Târgu 
Mureș” cu adresa nr. 1778/15.03.2022, precum şi Hotărârea Consiliului de administraţie 
nr.5/15.03.2022, 

Ţinând cont de prevederile art.4 alin.(1) și art.10 alin.(2) lit.”f” și alin.(4) din Ordonanţa 
Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 
economici la care statul sau unităţile administrativ - teritoriale sunt acţionari unici ori 
majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

Cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.3818/30.12.2019 
privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor 
economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, 

În temeiul prevederilor art.135 alin.(8) şi ale art. 173 alin. (1) lit. „a”, coroborate cu cele 
ale alin. (2) lit. „d”, precum și ale art. 182 alin. (1)  şi alin.(4) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare,  

hotărăște: 

Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 28 din 28 februarie 2022 privind aprobarea 
ajutorului de stat, a sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice, 
precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, 
pe anul 2022, se modifică după cum urmează: 

4. Anexa nr.4 – Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare, se modifică şi se 
înlocuieşte cu Anexa nr.4/a, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcției economice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Mureș și Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Târgu 
Mureș”, care va răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 
PREȘEDINTE                                            Contrasemnează 
Péter Ferenc                                        SECRETAR GENERAL 
                    Paul Cosma 
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
PREȘEDINTE 
Nr. 7123/21.03.2022 
 

 

REFERAT DE APROBARE 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.28/2022 privind aprobarea 
ajutorului de stat, a sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice, 

precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, 
pe anul 2022 

 

R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” a depus prin adresa nr.1778/15.03.2022, 
înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.6522/15.03.2022, documentația de solicitare 
a modificării prevederilor Hotărârii nr.28/2022 privind aprobarea ajutorului de stat, a 
sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice, precum și a bugetului de 
venituri și cheltuieli al R.A „ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2022. 

Conform Notei de fundamentare nr.1777/15.03.2022 și  anexelor la bugetul de venituri și 
cheltuieli prezentate, rectificările solicitate constau în modificarea structurii cheltuielilor 
de investiţii, în cadrul volumului  aprobat prin HCJ nr.28/28.02.2022, conform anexei nr.4/a 
la prezentul proiect de hotărâre. 

Astfel, Regia solicită includerea în lista de investiții a obiectivului MODERNIZARE CHECK–IN 
ETAPA 2  cu valoarea de 180 mii lei, solicitare justificată prin modificările  legislative 
intervenite în domeniul siguranţei şi securităţii traficului aerian şi limitările oferite de 
actualul soft de management al traficului de pasageri şi aeronave – CMS, care nu mai 
corespunde cerințelor legislative europene în sensul că nu poate asigura mentenanța și 
update-urile necesare impuse de către operatorii aerieni și instituțiile de profil ce utilizează 
aceste date (ex: Poliția de frontieră, agenții management,etc).  

R.A. „Aeroportul Transilvania  Târgu Mureş”  în calitate de Operator Handling, trebuie să 
asigure implementarea Sistemului de intrare/ieșire (EES) începând cu luna septembrie 2022, 
impus de către Comisia Europeană, prin care se transferă către companiile aeriene 
controalele pentru resortisanții țărilor terțe care călătoresc în UE cu o viză de scurtă 
ședere. 

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.28/2022 privind aprobarea 
ajutorului de stat, a sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice, 
precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A „ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, 
pe anul 2022. 

 

 

 

PREȘEDINTE 

Péter Ferenc 
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DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr. 7131/21.03.2022 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.28/2022 privind 

aprobarea ajutorului de stat, a sumelor pentru finanțarea activităților 
neeconomice aeronautice, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A 

„Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2022 
 
Regia autonomă „Aeroportul Transilvania Târgu Mureş” funcţionează sub autoritatea 
Consiliului Judeţean Mureş, activitatea fiind finanţată atât din venituri proprii cât şi din 
fonduri publice, respectiv transferuri din bugetul judeţului. 

Ajutorul de stat de stat, sumele pentru finanţarea activităţilor neeconomice și bugetul de 
venituri și cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” pentru anul 2022, au 
fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28/28.02.2022. 

Prin adresa nr.1778 din 15.03.2022 înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.  
6522/15.03.2022, Regia solicită autorității publice județene includerea pe ordinea de zi a 
ședinței de consiliu județean, a unui  proiect de rectificare a bugetului de venituri și 
cheltuieli, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al R.A. „Aeroportul 
Transilvania Târgu Mureş” nr.5/15.03.2022. 

Din analiza proiectului de buget și explicațiilor din Nota de Fundamentare a Regiei 
nr.1777/15.03.2022,  rezultă că rectificarea de buget solicitată vizează activitatea de 
investiţii, respectiv modificarea structurii cheltuielilor de investiţii fără a fi influenţat 
volumul cheltuielilor şi sursele de finanţare aprobate prin HCJ nr.28/28.02.2022, conform 
anexa nr.4/a. 

Cheltuielile de investiţii şi sursele de finanțare ale investițiilor pentru anul 2022, în 
cuantum total de 41.802 mii lei,  au fost aprobate prin HCJ nr.28/2022,  astfel: 

- cheltuieli cu investiţiile finanţate din surse proprii: 754 mii lei; 

- cheltuieli cu investiţii finanţate din alocaţii de la buget: 3.361  mii lei, din care: 771 mii, 
cofinanţare proiect cu finanţare externă nerambursabilă; 

- cheltuieli cu investiţii din fonduri europene nerambursabile: 37.687 mii lei. 

În Nota de Fundamentare a Regiei nr.1777/15.03.2022 se propune modificarea pe 
structură a  obiectivelor cuprinse în  lista de investiţii prevăzută în anexa nr.4/a  la 
Bugetul de venituri aprobată prin HCJ nr.28/28.02.2022, respectiv diminuarea valorii 
cheltuielilor pentru patru obiective cuprinse în anexa nr.4 la bugetul de venituri şi 
cheltuieli  şi includerea unui nou obiectiv de investiţii„Modernizare check in etapa 2” la 
valoarea de 180 mii lei, conform anexa nr.4/a. 

 

 

Modificările propuse prin rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, 
conform anexa nr.4/a, sunt prezentate în tabel nr.1: 
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       Tabel  nr.1                                                                                                                                                                                       

Denumire obiectiv de 
investiţii 

Valoare 
investiţie 

aprobată prin 
HCJ 

nr.28/2022, 
conform anexa 

nr.4 

 

Valoare 
propusă prin 
rectificare 
conform 

anexa nr.4/a 
la BVC/2022 

 

Influenţă 
rectificare 

x mii lei mii lei mii lei 

Modernizare check in etapa 2 0 180 +180 

Maşină de spălat pardoseli 45 0 -45 

Sistem informatic de 
management al documentelor 

Top manager 

100 50 -50 

Soft determinare grupă pistă 60 0 -60 

Repertor digital 25 0 -25 

TOTAL 230 230 0 

 

R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureş” doreşte includerea în lista de investiții a 
obiectivului MODERNIZARE CHECK–IN ETAPA 2  cu valoarea de 180 mii lei, datorită  
modificărilor legislative în domeniul siguranţei şi securităţii traficului aerian şi limitărilor 
oferite de prezentul soft de management al traficului de pasageri si aeronave – CMS, 
respectiv softul actual nu mai corespunde cerințelor în sensul în care nu se mai poate 
asigura mentenanța și update-urile necesare impuse de către operatorii aerieni și 
instituțiile de profil ce utilizează aceste date (ex: Poliția de frontieră, agenții 
management  

R.A. „Aeroportul Transilvania  Târgu Mureş”  în calitate de Operator Handling, trebuie să 
asigure implementarea Sistemului de intrare/ieșire (EES) începând cu luna septembrie 
2022, impusă de către Comisia Europeană, prin care se transferă către companiile aeriene 
a controalelor pentru resortisanții țărilor terțe care călătoresc în UE cu o viză de scurtă 
ședere, fie că este vorba de o viză de intrare simplă sau dublă, dacă au utilizat deja 
numărul de intrări autorizate de viza lor, etc. 

Concomitent, în vederea includerii obiectivului de investiții sus menționat se vor amâna 
pentru anul 2023 următoarele investiții: 

1.Mașină spălat pardoseli, valoare 45 mii lei 

2.Soft determinare grupa pista, valoare 60 mii lei 

3.Repetor digital, valoare 25 mii lei și se va reduce suma obiectivului de investiții:  

4. Sistem informatic de management al documentelor Top manager, de la 100 mii lei, la 
50 mii lei . 

De asemenea, Regia doreşte modificarea denumirii pentru obiectivul de investiţii 
„MICROBUZ 8+1” cuprins în anexa nr.4  în „AUTOVEHICUL 8+1”, pentru a fi în concordanţă 
cu denumirea comercială din ofertele furnizorilor. 

In urma propunerii privind  rectificarea  bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 
2022, cuantumul cheltuielilor de investiţii rămâne la nivelul aprobat prin HCJ nr.28/2022, 
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respectiv la valoarea totală de 41.802 mii lei. De asemenea, în urma rectificării sursele de 
finanţare a investiţiilor rămân în structura aprobată prin HCJ nr.28/2022. 

Având în vedere că propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei 
a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație nr.5/15.03.2022, luând în 
considerare argumentele de specialitate prezentate mai sus, apreciem că se poate supune 
spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Mureș nr.28/28.02.2022 privind aprobarea ajutorului de stat, a sumelor pentru 
finanțarea activităților neeconomice aeronautice, precum și a bugetului de venituri și 
cheltuieli al R.A „ Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2022.  

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 
Alin Mărginean 
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DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr.7147/21.03.2022 

Văzut, 
Director executiv 

Genica Nemeș 
 
 

 

 

RAPORT 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.28/2022 privind 

aprobarea ajutorului de stat de exploatare, a sumelor pentru finanțarea activităților 
neeconomice aeronautice, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A 

„Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2022 
 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 
Referatul de aprobare nr. 7123 din 21.03.2022 și în considerarea celor reținute în Raportul 
de specialitate al Direcției economice,  

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și funcționare 
al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 26.09.2019, am procedat la 
verificarea legislației primare și secundare în aplicarea căreia este elaborat proiectul, 
corespondența cu normele de competență incidente activității autorității deliberative și 
respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a întocmit prezentul raport, prin 
care precizăm următoarele: 

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 
actului administrativ sunt incidente prevederile art.4 alin.(1), ale art.6 alin.(1) și (3) și ale 
art.10 alin.(2) și (4) din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul 
unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari 
unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și 
completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/2019  privind 
aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor 
economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și ale 173 alin.(1), lit.”a” 
coroborate cu cele ale alin.(2), lit.”d” din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28/2022 s-a aprobat ajutorul de stat de 
exploatare, a sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice, precum și a 
bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. ”Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 
2022. 

Potrivit prevederilor art.10 alin.(2) din O.G. nr.26/2013 ”operatorii economici pot proceda 
la rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când 
din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori 
economico-financiari aprobaţi, astfel: 

a) depăşirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prevăzuţi la alin. (1) 
lit. a), cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a 
bugetului de stat şi a prevederilor art. 9 alin. (3); 
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 b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii şi/sau a dividendelor cuvenite bugetului 
de stat sau local, în situaţia în care nu se respectă prevederile alin. (1) lit. b); 

c) reducerea productivităţii muncii; 

d) creşterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale; 

 e) depăşirea nivelului plăţilor restante; 

 f) în alte situaţii impuse de prevederile legale”. 

Conform prevederilor alin.(4) al aceluiași text legal ”rectificarea bugetelor de venituri şi 
cheltuieli prevăzută la alin. (2) se aprobă, în condiţiile art. 4 alin. (1) - (3), până la data de 
31 octombrie a anului curent, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (2) lit. f), care se 
aprobă până la finele exerciţiului financiar al anului curent”. 

Potrivit prevederilor art.4 alin.(1), lit.”a” din O.G. nr.26/2013 bugetul de venituri și 
cheltuieli al R.A. ”Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” se aprobă prin hotărâre de consiliu 
județean. 

În considerarea prevederilor art.6 alin.(1) și (3) din O.G. nr.26/2013, R.A. ”Aeroportul 
Transilvania Târgu Mureș” a prezentat spre aprobare Consiliului Județean Mureș propunerea 
de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului de Administrație al R.A. ”Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” nr.5/15.03.2022, 
cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind 
aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor 
economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia. 

Din raportul de specialitate întocmit de către Direcția economică reiese faptul că, 
rectificarea de buget solicitată vizează modificări privind structura cheltuielilor de 
investiții, fără a fi influențat volumul cheltuielilor și sursele de finanțare aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28/2022. 

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

Precizăm totodată că, 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 modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.28/2022 privind aprobarea ajutorului de stat de 
exploatare, a sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice, precum și a 
bugetului de venituri și cheltuieli al R.A „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 
2022, 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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HOTĂRÂREA NR.36 
din 24 martie 2022 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A. pe 

anul 2022 

 

Consiliul Județean Mureș, 

Văzând referatul de aprobare nr. 6854/17.03.2022 al Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice - Compartiment patrimoniu, servicii 
publice și guvernanță corporativă nr.6894/18.03.2022, raportul Serviciului juridic 
nr.6904/18.03.2022, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere adresa nr.162/16.03.2022 a S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A. și Hotărârea 
Consiliului de Administrație al Societății nr.4/16.03.2022 cu privire la aprobarea bugetului 
de venituri și cheltuieli pe anul 2022, 

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

Cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.3818/30.12.2019 
privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor 
economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.”a”, coroborate cu cele ale alin.(2) lit.”d”, 
precum și ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ,  

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. ”Parc Industrial Mureș” S.A. pe anul 
2022, conform următoarelor 5 anexe: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Art.5. În conformitate cu prevederile Anexei nr.6, punctul I al Ordinului Ministrului 
Finanţelor Publice nr.3818/30.12.2019, pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş, al S.C. „Parc 
Industrial Mureș” S.A. şi în Monitorul Oficial al judeţului Mureş, se publică doar Anexa nr.1 
„Bugetul de venituri şi cheltuieli”, coloana propuneri/prevederi an curent (2022).  

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Direcției economice a Consiliului Județean Mureș, 
domnului Kedei Pál - Előd - reprezentant în AGA și S.C. “Parc Industrial Mureș” S.A, care vor 
răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 

 

PREȘEDINTE                                            Contrasemnează 
Péter Ferenc                                        SECRETAR GENERAL 
                    Paul Cosma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2022/anexa1_hot036_2022.pdf
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
PREȘEDINTE 
Nr. 6854/17.03.2022 

 
 

Referat de aprobare 
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C „ Parc Industrial Mureș” 

S.A, pe anul 2022 
 
Societatea Comercială „Parc Industrial Mureş” S.A. a depus la sediul autorităţii publice 
judeţene documentaţia înaintată cu adresa nr.162/16.03.2022 înregistrată la Consiliul 
Județean Mureș sub nr.6756/17.03.2022 în vederea aprobării bugetului de venituri și 
cheltuieli al societăţii pe anul 2022.  
Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022, propus spre aprobare autorităţii 
tutelare a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie a S.C. „Parc Industrial 
Mureş” S.A. nr. 4/16.03.2022. 

Societatea  solicită autorităţii tutelare aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2022,  Conform art.4 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea 
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 
administrativ - teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o 
participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare. 

In proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, societatea a prevăzut o 
creştere în anul 2022 a veniturilor totale cu 7% faţă de anul 2021, respectiv 3.055 mii lei. 
Această creştere se datorează creşterii veniturilor din refacturarea utilităţilor către 
rezidenţii parcului cu aproximativ 78,64% în anul 2022 faţă de anul 2021 ca urmare a 
creşterii semnificative a  preţului la energia electrică şi termică. Creşterea veniturilor 
proprii a fost fundamentată pe baza contractelor de concesiune, a contractelor de 
administrare în vigoare şi a contractelor în curs de finalizare pentru două terenuri de 
aproximativ a câte 5.000 mp. 

Pentru anul 2022, societatea a estimat  cheltuieli totale în cuantum de 3.042 mii lei, 
respectiv o reducere cu  33% faţă de anul 2021. Reducerea cheltuielilor totale se 
datorează cheltuielilor conjucturale înregistrate în anul 2021. Pentru anul 2022 societatea 
a previzionat o creştere mai semnificativă pentru cheltuielile cu bunuri şi servicii (63,22%) 
datorată creşterii indicelui mediu al preţurilor de consum (105,1%)  şi al creşterii 
costurilor cu energia şi apă în anul 2022 faţă de anul 2021 cu 100,76%.  Pentru anul 2022,  
cheltuielile de personal rămân la nivelul realizat în  anul 2021. 

Rezultatul brut (profit) estimat a fi realizat în anul 2022 de societate este în cuantum de 
13 mii lei, respectiv o rată a profitului de  0,42 % din cifra de afaceri. Reducerea ratei 
profitului în anul 2022 se datorează creşterii costurilor la utilităţi în condiţiile în care 
veniturile din taxele de concesionare au rămas la nivelul anului 2021. 

Pentru anul 2022, societatea a prevăzut efectuarea de cheltuieli pentru investiţii în 
valoare totală de 212 mii lei, reprezentând o reducere cu 50,35% faţă de  cheltuielile 
realizate în anul 2021. Sursa de finanţare a investiţiilor este în procent de 100% din surse 
proprii, respectiv din amortizare. 
Având în vedere cele de mai sus, precum şi dispoziţiile art.173 alin.(1) lit. „a” coraborate 
cu cele ale alin. (2) lit. „d” şi ale art.182 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, supunem spre aprobare proiectul  de hotărâre 
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. „ Parc Industrial Mureş” S.A., 
pe anul 2022.  

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

pentru anul 2022 
 

 

S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A. a fost înfiinţată în anul 2003, prin asocierea dintre 
Consiliul Judeţean Mureş, Consiliul Local Ungheni, Consiliul Local Sânpaul, Consiliul Local 
Luduş şi Consiliul Local Iernut, acționar majoritar fiind Consiliul Judeţean Mureş care 
deţine 91,62% din capitalul social al societăţii. 

Prin adresa nr.162/16.03.2022 înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr. 
6756/17.03.2022, a fost transmisă documentaţia prin care S.C. „Parc Industrial Mureş” 
S.A.  solicită autorității publice județene includerea pe ordinea de zi a ședinței de consiliu 
județean din luna martie 2022, a unui  proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  
bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2022, în conformitate cu prevederile articolului 
6 alin.(1) şi (3) ale O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 
operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari 
unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022,propus spre aprobare, a fost întocmit cu 
respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.3818/30.12.2019 
privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi  cheltuieli al operatorilor 
economici, precum şi anexelor de fundamentare a acestuia , a prevederilor Ordonanţei 
nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 
economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori 
majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările ulterioare 
şi a Legii nr. 317/2021 Legea bugetului de stat pe anul 2022 şi aprobat prin Hotărârea 
Consiliului de Administraţie a S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A. nr. 4/16.03.2022. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, este prezentat în formatul şi structura 
prevăzute de Ordinul 3818/2019, respectiv 5 anexe, având următorul conţinut: 

- Anexa nr.1 " Bugetul de venituri şi cheltuieli"; 

- Anexa de fundamentare nr.2 " Detalierea indicatorilor economico-financiari, prevăzuţi in 
bugetul de venituri si prognoza pe perioada 2022"; 

- Anexa de fundamentare nr.3 "Gradul de realizare a veniturilor totale"; 

- Anexa de fundamentare nr.4 "Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare"; 

- Anexa de fundamentare nr.5 " Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere 
a plăţilor restante". 
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Conform notei de fundamentare nr.161/16.03.2022, la fundamentarea bugetului a fost 
luat în calcul un curs de 4,9481 lei/EURO şi indicele de inflaţie medie anuală de 5,1% ,  

Anexa nr.1-„Bugetul de venituri şi cheltuieli”, reprezintă  bugetul activităţii generale şi 
înregistrează date comparative privind veniturile şi cheltuielile, inclusiv activitatea de 
investiţii, între anii 2021 (realizat), anul curent 2022 (propuneri) şi  anii următori 2023, 
2024 (estimări). 

Conform datelor din anexa nr.1, rezultă următoarele valori pentru principalii indicatori 
economici, propuse a se realiza în anul 2022: 

1.Veniturile totale: 3.055 mii lei ( +7% faţă de anul 2021), din care: 

-Venituri din exploatare: 3.055 mii lei ( +7% faţă de anul 2021); 

-Venituri financiare: 0 mii lei; 

2.Cheltuieli totale: 3.042 mii lei ( -32% faţă de anul 2021), din care: 

3.Cheltuieli de exploatare: 3.035 mii lei ( -32% faţă de anul 2021); 

4.Cheltuieli financiare: 7 mii lei; 

5.Rezultatul brut: 13 mii lei (respectiv o rată a profitului de 0,42%); 

6.Surse de finanţare a investiţiilor: 212 mii lei, din care: 

- surse proprii: 212 mii lei; 

7.Cheltuieli pentru investiţii: 212 mii lei; 

8.Număr mediu de salariaţi: 11 salariaţi (numărul de personal se menţine la nivelul anului 
2021); 

9.Câştigul mediu lunar pe salariat: 6.470 lei/salariat (câştigul mediu pe salariat se 
menţine la nivelul anului 2021); 

10.Productivitatea muncii în unităţi valorice recalculată conform Legii bugetului de stat 
pe anul 2022: 278 mii lei/ salariat (+ 9% faţă de anul 2021); 

14.Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale: 996 lei  ( -38% faţă de anul 2021); 

15.Plăţi restante: 0 mii lei;  

16.Creanţe restante: 2.500 mii lei ( -23% faţă de anul 2021). 

Anexa de fundamentare nr.2 „Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi 
în bugetul de venituri şi cheltuieli”, prezintă structura veniturilor şi cheltuielilor propuse 
a se realiza în anul 2022  şi modificările indicatorilor economici prin compararea anului 
precedent 2021  (realizat), cu propuneri an curent 2022. Totodată, se defalcă pe 
trimestre propunerile anului 2022, cu menţiunea că la finele fiecărui trimestru, datele 
sunt prevăzute cumulat de la începutul anului.  

În structura veniturilor totale, cea mai mare pondere (65,46%) o reprezintă veniturile 
încasate din redevenţe şi chirii, în valoare de 2.000 mii lei şi veniturile din refacturarea 
utilităţilor către rezidenţii parcului în sumă de 970 mii lei, respectiv 31,75 % din veniturile 
totale.  

Veniturile din exploatare previzionate  a fi realizate în anul 2022 sunt în sumă de  3.055 
mii lei,  în creştere faţă de anul precedent cu 9,10%.  

Această creştere se datorează creşterii veniturilor din refacturarea utilităţilor către 
rezidenţii parcului cu aproximativ 78,64% în anul 2022 faţă de anul 2021 ca urmare a 
creşterii semnificative a  preţului la energia electrică şi termică. 
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Veniturile din redevenţă, chirii şi taxa de administrare  au fost prognozate pe baza 
contractelor de concesiune şi a contractelor de administrare în vigoare şi a contractelor în 
curs de finalizare pentru două terenuri de aproximativ a câte 5.000 mp. 

 În ceea ce privește cheltuielile totale, pentru anul 2022 este propusă o reducere a 
cuantumului acestora în anul 2022 faţă de anul 2021 cu 33,38%, respectiv cu 1.524 mii lei 
de la 4.566 mii lei cheltuieli totale înregistrate în anul  2021 la  3.042 mii lei cheltuieli 
totale propuse a fi efectuate în anul 2022. 

 Reducerea cheltuielilor totale se datorează cheltuielilor conjucturale înregistrate în anul 
2021, respectiv cheltuieli privind ajustările şi provizioanele în sumă de  3.960 mii lei, 
pentru litigiului aflat pe rolul instanţelor de judecată privind taxa pe clădiri stabilită de 
U.A.T. Ungheni pentru Parcul Industrial Vidrasău. 

În cadrul cheltuielilor de exploatare se remarcă creșteri mai mari  ale cheltuielilor cu 
bunuri și servicii ( cu 100,76% de la 559 mii lei în anul 2021 la 1.099 mii lei planificat în 
anul 2022) datorită creşterii preţului la utilităţi şi creşterii indicelui preţurilor de consum 
pentru anul 2021 (105,1%) şi a cheltuielilor cu alte taxe şi impozite cu 199 mii lei  de la 41 
mii lei în anul 2021 la 240 mii lei în anul 2022, datorită taxei pe clădiri datorată Oraşului 
Ungheni. 

Pentru anul 2022,   cheltuielile cu personalul se menţin la nivelul înregistrat în anul 2021, 
fiind respectate prevederile legale prevăzute de  Legea nr.317/2021 Legea bugetului de 
stat pe anul 2022.  

Pentru indicatorul de eficiență „productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 
personal mediu recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat”, a fost previzionată 
o creştere cu 12% în anul 2022 față de anul 2021,  de la 249 mii lei/salariat la 278 mii 
lei/salariat. 

Rezultatul brut (profit) estimat a fi realizat în anul 2022 de societate este în cuantum de 
13 mii lei, respectiv o rată a profitului de  0,42 % din cifra de afaceri. Reducerea ratei 
profitului în anul 2022 se datorează creşterii costurilor la utilităţi în condiţiile în care 
veniturile din taxele de concesionare au rămas la nivelul anului 2021.fectuate în anul 
2021. 

Anexa de fundamentare nr.3 „Gradul de realizare a veniturilor totale”, prezintă modul 
de realizare a veniturilor în ultimii 2 ani,(2020 şi 2021) faţă de bugetele aprobate. Se 
constată o neîndeplinire a gradului de realizare a veniturilor totale, în anul 2020, la nivel 
de 97,95% față  de nivelul programat în buget și o depăşire a nivelului programat pentru 
anul 2021 cu 7,16%.  

Anexa de fundamentare nr.4-„Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare” , 
realizează o comparaţie între programul de investiţii al anului curent 2022, cu anul 
anterior 2021, cu specificarea şi încadrarea în sursele de finanţare. De asemenea, sunt 
estimate și  investițiile pe următorii 2 ani(2023 și 2024). Conform datelor înscrise în anexa 
nr.4, în anul 2021 s-au realizat investiţii în valoare de 427 mii lei, gradul de realizare fiind 
de 54,53% faţă de bugetul aprobat pentru anul 2021 în cuantum de 783 mii lei.   

În anul curent 2022 se propun cheltuieli de investiţii în valoare totală de 212 mii lei, în 
scădere  cu  50,35% faţă de  cheltuielile realizate în anul 2021. 

Obiectivele de investiţii propuse a fi realizate în anul 2022 sunt: 

- Panou indicator la intrare PIM: 10 mii lei; 

- Balustradă parau: 4 mii lei; 

- Reabilitare staţii de pompare ape uzate şi staţia de epurare: 30 mii lei; 

- Sistem de supraveghere video, perimetral cu infraroşu: 25 mii lei; 

- Sistem iluminat al străzii principale cu LED pe stâlpi de metal de 6m: 35 mii lei; 
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- Modernizare gospodărie apa: 18 mii lei; 

- Reparaţii capitale cămine de trafic greu pe drumurile de acces: 25 mii lei; 

- Extensie reţea de alimentare cu energie electrică: 30 mii lei; 

- Extensie reţele de canalizare menajeră şi pluvială: 35 mii lei. 

Sursele de finanţare a investiţiilor prevăzute în anexa nr.4, sunt în valoare totală de 212 
mii lei, din care: 

- 212 mii lei: surse proprii din amortizare; 

Având în vedere argumentele de specialitate prezentate mai sus, apreciem că se poate  
supune spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de 
venituri şi cheltuieli al S.C „Parc Industrial Mureș” S.A., pentru anul 2022. 
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RAPORT 

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

”Parc Industrial Mureș” S.A., pe anul 2022 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 
referatul de aprobare nr.6854/17.03.2022 şi raportul de specialitate al Direcției economice,  

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și funcționare 
al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 26.09.2019, am procedat la 
verificarea legislației primare și secundare în aplicarea căreia este elaborat proiectul, 
corespondența cu normele de competență incidente activității autorității deliberative și 
respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a întocmit prezentul raport, prin 
care precizăm următoarele: 

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 
actului administrativ sunt incidente prevederile art.4 alin.(1), lit.”c” și ale art.6 alin.(1) și 
(3) din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 
economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori 
majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și 
completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind 
aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor 
economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, precum și ale art.173 alin.(1), 
lit.”a” coroborate cu cele ale alin.(2)  lit.”d” din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. ”Parc Industrial Mureș” S.A. se aprobă - potrivit 
prevederilor art.4 alin.(1), lit.”c” din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei 
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-
teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie 
majoritară, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâre de consiliu județean. 

În considerarea prevederilor art.6 alin.(1) și (3) din O.G. nr.26/2013, S.C. ”Parc Industrial 
Mureș” S.A. a prezentat spre aprobare Consiliului Județean Mureș propunerea de buget de 
venituri și cheltuieli pentru anul 2022, în termenul prevăzut la alin.(1), respectiv ”45 de zile 
de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale 
ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor sau 
municipiului Bucureşti, după caz”. 

Propunerea de buget, transmisă de S.C. Parc Industrial Mureș S.A. a fost aprobată prin 
Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C.”Parc Industrial Mureș” S.A. nr.4/16.03.2022, 
cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind 
aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor 
economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia și cuprinde 5 anexe. 
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De asemenea, în considerarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.30/2021, prin care 
domnul Kedei Pál – Elöd a fost desemnat în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean 
Mureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „ Parc Industrial Mureş” S.A., acesta se 
mandatează prin prezenta hotărâre să voteze bugetul de venituri și cheltuieli al societății, 
supus aprobării prin prezenta hotărâre.  

În conformitate cu prevederile Anexei nr.6, pct.I din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 
nr.3818/2019 se va publica pe site-ul Consiliului Județean Mureș, al S.C. ”Parc Industrial 
Mureș” S.A. și în Monitorul Oficial al Județului Mureș numai Anexa nr.1 la proiectul de 
hotărâre – ”Bugetul de venituri și cheltuieli” – coloana aferentă anului curent(2020). 

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

Precizăm totodată că la elaborarea 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 aprobarea 
Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ”Parc Industrial Mureș” S.A., pe anul 2022, poate fi 
supus dezbaterii și aprobării ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate 
în condițiile art. 136 alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ.  
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HOTĂRÂREA NR.37 
din 24 martie 2022 

privind modificarea unor acte administrative, pentru reglementarea unor măsuri de 
utilizare a Complexului Transilvania Motor Ring 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.4904/23.02.2022 al Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, raportul de specialitate al Serviciului Administrativ Întreținere Transilvania Motor 
Ring nr. 5093/24.02.2022, raportul Serviciului juridic nr.5095/24.02.2022, precum şi 
avizul comisiilor de specialitate, 

Ținând cont de prevederile: 

- art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 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; 

Cu respectarea procedurii reglementate de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul dispozițiilor art. 87 și ale art. 173 alin. (1) lit. „b”, coroborate cu cele ale alin. 
(3) lit. „c” și ale alin. (1) lit. „c”, coroborate cu cele ale alin. (4) lit. „a”, 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, 

hotărăşte: 

Art.I. Regulamentul de utilizare a Complexului Transilvania Motor Ring, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.148/23.09.2021 pentru aprobarea unor măsuri 
privind utilizarea Complexului Transilvania Motor Ring, se completează după cum 
urmează: 

-  La secțiunea D „Închirierea circuitului”, la finalul subpunctului I „Generalități”, se 
introduc două noi paragrafe, având următorul conținut: 

„În situația în care organizatorii nu optează pentru vânzarea de bilete în cadrul 
evenimentului organizat, organizarea accesului spectatorilor se face de către Consiliul 
Județean Mureș, prin Serviciul Administrativ Întreținere Transilvania Motor Ring, cu plata 
unor tarife de acces. Tarifele se stabilesc anual prin hotărâre a Consiliului Județean 
Mureș.” 

”În cazul în care organizatorul solicită prelungirea programului prevăzut în contractul de 
închiriere, Serviciul Administrativ Întreținere Transilvania Motor Ring poate acorda timp 
suplimentar, cu plata tarifelor de închiriere prevăzute în Anexa nr. 7 la Hotărârea 
Consiliului Județean Mureș nr. 199 din 15 decembrie 2021, dar numai în condițiile în care 
timpul suplimentar nu se suprapune cu următorul eveniment programat. Contravaloarea 
tarifului pentru timpul suplimentar acordat se va încasa prin sistemul POS”. 
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Art.II. Anexa nr.7 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.199/15.12.2021 privind  
aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2022 bugetului propriu al judeţului 
Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş, se completează, după cum 
urmează: 

- După poziția 27 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 28, 29, 30, 31 și 32, având 
conținutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.III. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Județului Mureș și se comunică 
Direcției economice - Serviciul Administrativ Întreținere Complex Transilvania Motor Ring 
din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului Județean Mureș, care răspunde de 
aducerea sa la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

                               Contrasemnează 

                          SECRETAR GENERAL 

                                      Paul Cosma 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2022/anexa_hot037_2022.xls
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 

PREȘEDINTE 

Nr. 4904/23.02.2022 
 

 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea unor acte administrative, pentru 
reglementarea unor măsuri de utilizare a Complexului Transilvania Motor Ring 

 

Transilvania Motor Ring este un obiectiv aflat în domeniul public al Județului Mureș și în 

administrarea Consiliului Județean Mureș având ca obiectiv general creșterea contribuției 

turismului la dezvoltarea locală și regională. 

Acesta a fost realizat prin proiectul „Parc auto pentru sporturi cu motor” având ca obiectiv 

general creșterea contribuției turismului la dezvoltarea locală și regională respectiv crearea 

în județul Mureș a unui „turism de nișă” pentru amatorii de sporturi cu motor. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.148/2021 privind aprobarea unor măsuri 

privind utilizarea Complexului Transilvania Motor Ring, s-a aprobat Regulamentul de 

utilizare a Complexului Transilvania Motor Ring, precum și tarifele de închiriere ale 

circuitului. 

Regulamentul prevede doar pentru organizatorii evenimentelor dreptul de a vinde bilete/de 

a încasa taxe de participare pentru accesul spectatorilor la evenimentul organizat. 

Având în vedere solicitările primite de la organizatorii de evenimente și de la publicul care 

dorește a fi spectator la evenimentele organizate în cadrul Complexului, Serviciul 

Administrativ Întreținere Complex Transilvania Motor Ring a întocmit o analiză despre 

identificarea de noi oportunități de exploatare a circuitului, în urma căreia a reieșit 

necesitatea completării Regulamentului de utilizare și funcționare a Complexului 

Transilvania Motor Ring, cu unele măsuri prin care să fie reglementată posibilitatea 

organizării accesului spectatorilor de către Consiliul Județean Mureș prin Serviciul 

Administrativ Întreținere Complex Transilvania Motor Ring la evenimentele desfășurate pe 

circuit, respectiv întroducerea unor tarife de acces pentru spectatori. 

În ceea ce privește tarifele de închiriere a circuitului, acestea au fost stabilite prin anexa 

nr.7 la Hotărârea nr.199 din 15 decembrie 2021 privind aprobarea unor tarife și taxe locale 

datorate în anul 2022 bugetului propriu al judeţului Mureș și instituţiilor subordonate 

Consiliului Judeţean Mureş. 

În conformitate cu prevederile art. 30, alin (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare, cuantumul taxelor speciale se 

stabilesc anual prin hotărâri ale consiliilor județene și potrivit alin (6) ale aceleiași legi, 

taxele speciale se fac venit la bugetul local și se încasează numai de la persoanele fizice sau 

juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele 

respective. 

În acest context, se impune completarea Regulamentului de utilizare a Complexului cu 

posibilitatea organizării accesului spectatorilor de către Consiliul Județean Mureș, precum și 
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completarea Anexei nr.7 la Hotărârea nr.199/2021 privind aprobarea unor tarife și taxe 

locale datorate în anul 2022 bugetului propriu al judeţului Mureș și instituţiilor subordonate 

Consiliului Judeţean Mureş, cu tarife de acces pentru spectatori, în vederea facilitării 

accesului publicului spectator la unele evenimente desfășurate în cadrul Complexului 

Transilvania Motor Ring. 

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

 
 

PREŞEDINTE 
Péter Ferenc 
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr. 5093/24.02.2022 

Dosar  

 

 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea unor acte administrative, pentru 
reglementarea unor măsuri de utilizare a Complexului Transilvania Motor Ring 

 

Transilvania Motor Ring este un obiectiv aflat în domeniul public al Județului Mureș și în 
administrarea Consiliului Județean Mureș având ca obiectiv general creșterea contribuției 
turismului la dezvoltarea locală și regională. 

Acesta a fost realizat prin proiectul „Parc auto pentru sporturi cu motor” având ca obiectiv 
general creșterea contribuției turismului la dezvoltarea locală și regională respectiv crearea 
în județul Mureș a unui „turism de nișă” pentru amatorii de sporturi cu motor. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.148/2021 privind aprobarea unor măsuri 
privind utilizarea Complexului Transilvania Motor Ring, s-a aprobat Regulamentul de 
utilizare a Complexului Transilvania Motor Ring, precum și tarifele de închiriere ale 
circuitului. 

Regulamentul prevede doar pentru organizatorii evenimentelor dreptul de a vinde bilete/de 
a încasa taxe de participare pentru accesul spectatorilor la evenimentul organizat. 

Având în vedere solicitările primite de la organizatorii de evenimente și de la publicul care 
dorește a fi spectator la evenimentele organizate în cadrul Complexului, Serviciul 
Administrativ Întreținere Complex Transilvania Motor Ring a întocmit o analiză despre 
identificarea de noi oportunități de exploatare a circuitului, în urma căreia a reieșit 
necesitatea completării Regulamentului de utilizare și funcționare a Complexului 
Transilvania Motor Ring, cu unele măsuri prin care să fie reglementată posibilitatea 
organizării accesului spectatorilor de către Consiliul Județean Mureș prin Serviciul 
Administrativ Întreținere Complex Transilvania Motor Ring la evenimentele desfășurate pe 
circuit, respectiv întroducerea unor tarife de acces pentru spectatori. 

Astfel, prin actul administrativ analizat se propune completarea Regulamentului de  
utilizare și funcționare a Complexului Transilvania Motor Ring, prin introducerea la 
secțiunea D „Închirierea circuitului”, la finalul subpunctului I „Generalități”, a unui nou 
paragraf, având următorul conținut: 

„În situația în care organizatorii nu optează pentru vânzarea de bilete în cadrul 
evenimentului organizat, organizarea accesului spectatorilor se face de către Consiliul 
Județean Mureș, prin Serviciul Administrativ Întreținere Transilvania Motor Ring, cu plata 
unei tarife de acces. Tarifele se stabilesc anual prin hotărâre a Consiliului Județean 
Mureș.” 

În ceea ce privește tarifele de închiriere ale circuitului, acestea au fost stabilite prin anexa 
nr.7 la Hotărârea nr.199 din 15 decembrie 2021 privind aprobarea unor tarife și taxe locale 
datorate în anul 2022 bugetului propriu al judeţului Mureș și instituţiilor subordonate 
Consiliului Judeţean Mureş. 

În acest context și în considerarea prevederilor Regulamentului de utilizare a Complexului 
Transilvania Motor Ring, potrivit cărora tarifele de închiriere se stabilesc anual prin Hotărâre 
a Consiliului Județean Mureș, se impune completarea Regulamentului de utilizare a 
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Complexului cu posibilitatea organizării accesului spectatorilor de către Consiliul Județean 
Mureș, precum și completarea Anexei nr.7 la Hotărârea nr.199/2021 privind aprobarea unor 
tarife și taxe locale datorate în anul 2022 bugetului propriu al judeţului Mureș și instituţiilor 
subordonate Consiliului Judeţean Mureş, cu tarife de acces pentru spectatori, în vederea 
facilitării accesului publicului spectator la evenimentele organizate în cadrul Complexului 
Transilvania Motor Ring. 

În conformitate cu prevederile art. 30, alin (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, cuantumul taxelor speciale se 
stabilesc anual prin hotărâri ale consiliilor județene și potrivit alin (6) ale aceleiași legi, 
taxele speciale se fac venit la bugetul local și se încasează numai de la persoanele fizice sau 
juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s- au instituit taxele 
respective. 

Pentru anul 2022, se propun următoarele tarife de acces spectatori la unele evenimente 
desfășurate pe circuitul Transilvania Motor Ring: 

1. Track Day Auto 

- Adulți: 10 lei        

- Studenți: 5 lei  

- Pensionari: 5 lei       

- Persoane cu handicap: 0 lei 

2. Track Day Moto 

- Adulți: 10 lei        

- Studenți: 5 lei  

- Pensionari: 5 lei       

- Persoane cu handicap: 0 lei 

3. Competiții sportive Auto 

- Adulți: 26 lei        

- Studenți: 13 lei  

- Pensionari: 13 lei       

- Persoane cu handicap: 0 lei 

4. Competiții sportive Moto 

- Adulți: 26 lei        

- Studenți: 13 lei  

- Pensionari: 13 lei       

- Persoane cu handicap: 0 lei 

5. Alte competiții sportive 

- Adulți: 10 lei        

- Studenți: 5 lei  

- Pensionari: 5 lei       

- Persoane cu handicap: 0 lei 

Astfel, anexa nr.7 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 199/2021 privind  aprobarea 
unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2022 bugetului propriu al judeţului Mureş şi 
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instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş, urmează se completeze prin 
introducerea a cinci noi poziții, în conformitate cu cele de mai sus.  

Din perspectiva celor de mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind modificarea 
unor acte administrative, pentru reglementarea unor măsuri de utilizare a Complexului 
Transilvania Motor Ring, poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Județean Mureș. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 
Mărginean Alin 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    32/35 

 

 
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
SERVICIUL JURIDIC  
Nr. 5095/24.02.2022 
 

Văzut, 
Director executiv 

Genica Nemeș 
 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind modificarea unor acte administrative, pentru 
reglementarea unor măsuri de utilizare a Complexului Transilvania Motor Ring 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Referatul 
de aprobare nr.4904/23.02.2022 şi în considerarea celor reținute în Raportul de specialitate 
nr.5093/24.02.2022 al Direcției Economice, Serviciul Administrativ Întreținere Complex 
Transilvania Motor Ring,  

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.20 alin.(1) lit.„b” și art.30 din Legea nr. 
273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, ale art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele 
ale art.87 și ale art. 173, alin. (1), lit. „b”, coroborate cu cele ale alin. (3) și ale alin. (1) 
lit. „c” coroborate cu cele ale alin. (4) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,  cu modificările și completările ulterioare. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.148/2021 privind aprobarea unor măsuri 
privind utilizarea Complexului Transilvania Motor Ring, s-a aprobat Regulamentul de 
utilizare a Complexului Transilvania Motor Ring, precum și tarifele de închiriere ale 
circuitului. 

Regulamentul prevede doar pentru organizatorii evenimentelor dreptul de a vinde bilete/de 
a încasa taxe de participare pentru accesul spectatorilor la evenimentul organizat. 

Având în vedere solicitările primite de la organizatorii de evenimente și de la publicul care 
dorește a fi spectator la evenimentele organizate în cadrul Complexului, Serviciul 
Administrativ Întreținere Complex Transilvania Motor Ring a întocmit o analiză despre 
identificarea de noi oportunități de exploatare a circuitului, în urma căreia a reieșit 
necesitatea completării Regulamentului de utilizare și funcționare a Complexului 
Transilvania Motor Ring, cu unele măsuri prin care să fie reglementată posibilitatea 
organizării accesului spectatorilor de către Consiliul Județean Mureș prin Serviciul 
Administrativ Întreținere Complex Transilvania Motor Ring la evenimentele desfășurate pe 
circuit, cu plata unor tarife de acces. 

Potrivit dispozițiilor art. 87 din Codul administrativ, unitățile administrativ-teritoriale au 
dreptul la resurse financiare proprii, corelate cu competența și atribuțiile prevăzute de 
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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, potrivit prevederilor art. 20 alin.(1) lit.„b” și art.30 alin.(1) și alin.(2) din 
Legea nr.273/2006, precum și cele ale art.484 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul 
Fiscal, pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor 
fizice şi juridice, precum și pentru promovarea turistică a localității, consiliile judeţene pot 
aproba taxe speciale. Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute 
din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru 
înfiinţarea serviciilor publice de interes local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor 
curente de întreţinere şi funcţionare a acestor servicii. 

În sensul celor de mai sus, devine necesară și completarea anexa nr.7 la Hotărârea 
Consiliului Județean Mureș nr.199/2021 privind  aprobarea unor tarife şi taxe locale 
datorate în anul 2022 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate 
Consiliului Judeţean Mureş.  

Menționăm că tarifele de închiriere ale Complexului se mențin la nivelul celor stabilite prin 
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.199/2021. 

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, în 
speță în condițiile prevăzute de prevederile art.30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale. 

De asemenea, potrivit art.173 alin.(1) lit.„c” din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, consiliul județean exercită atribuții privind gestionarea patrimoniului 
judeţului, sens în care conform prevederilor alin.(4) lit.„a” din același text legal hotărăște 

închirierea bunurilor proprietate publică a județului. 

Menționăm totodată că, la elaborarea 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 și completările ulterioare. 

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

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

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind modificarea 
unor acte administrative, pentru reglementarea unor măsuri de utilizare a Complexului 
Transilvania Motor Ring, 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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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
SERVICIUL JURIDIC 
Nr.6891/18.03.2022 
 

 Văzut 
Director executiv 

Genica Nemeș 
NOTĂ 

la proiectul de hotărâre privind modificarea unor acte administrative, pentru reglementarea 

unor măsuri de utilizare a Complexului Transilvania Motor Ring 

 

Proiectul de act administrativ are caracter normativ, respectiv cuprinde prevederi cu 

aplicabilitate repetată și se adresează unui număr nedeterminat de subiecte de drept, fiind 

inițiat în aplicarea dispozițiilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale Legii 

privind finanțele publice locale nr.273/2006 și ale Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 

toate cu modificările și completările ulterioare. 

Potrivit prevederilor art. 20 alin.(1), lit. „b” din Legea nr. 273/2006, autoritățile publice 

locale au competențe în stabilirea și încasarea oricăror venituri ale unităţilor administrativ-

teritoriale, iar potrivit art. 68 alin.(2) din același act normativ, veniturile proprii ale 

bugetelor instituţiilor publice pot provenii și din chirii.  

Ca atare, în ceea ce privește procedura de elaborare și aprobare, se impunea respectarea 

prevederilor acestui act normativ – Legea nr. 273/2006, coroborate cu cele ale dreptului 

comun în materie – Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată.  

Conform dispozițiilor art. 7, alin. (2) din Legea nr. 52/2003, în cadrul procedurilor de 

elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice avea obligaţia 

de a publica proiectul hotărârii cu cel puțin 30 de zile înaintea datei adoptării, prin 

mijloacele prevăzute la alin. (1) al textului legal mai sus invocat, respectiv prin publicare 

pe pagina proprie de internet, atunci când există sau, în lipsa acesteia, prin afișare în locuri 

vizibile la sediul său.  

Astfel, proiectul de act administrativ a fost publicat pe pagina de internet a autorității 

publice județene, conform Anunțului înregistrat sub nr. 5068 din 24.02.2022, demers în 

urma căruia nu s-au primit propuneri, sugestii sau opinii cu privire la acesta, astfel cum se 

prevede la art. 7 alin. (4) din Legea nr.52/2003.  

Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind 

modificarea unor acte administrative, pentru reglementarea unor măsuri de utilizare a 

Complexului Transilvania Motor Ring, îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi supus 

dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş, 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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