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HOTĂRÂREA NR.48 

din 14 aprilie 2022 

pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului general consolidat al Județului 
Mureș la 31 martie 2022 

 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.9044/8.04.2022 al Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice nr.9103/8.04.2022, raportul 
Serviciului juridic nr.9116/8.04.2022, precum şi avizul comisiei de specialitate,  

În considerarea prevederilor art.49 alin. (12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. ”b”, coroborate cu cele ale alin.(3) lit. ”a”, 
precum și cu cele ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ,  

hotărăşte: 

Articol unic. Se aprobă Raportul privind execuția bugetului general consolidat al 
Județului Mureș la 31 martie 2022, conform anexelor nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4 care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                                        Contrasemnează                                                              

Péter Ferenc                                                                                 SECRETAR GENERAL 

                                                                                                                                                       Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2022/anexa_hot048_2022.xls
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
PREȘEDINTE 
Nr. 9044/08.04.2022 
 

 

 

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

general consolidat al Județului Mureș la 31 martie 2022 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.49 alin (12) din Legea finanțelor publice locale 
nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie și 
octombrie, pentru trimestrul expirat și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al 
patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, 
spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite 
pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de 
colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului să 
nu înregistreze plăți restante și diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul 
anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte și 
suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte să fie mai mare decât zero. 

Astfel, bugetul general consolidat al Județului Mureș pe primul trimestru al anului 2022 a 
fost elaborat, aprobat și executat în concordanță cu prevederile Legii nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, ale Legii nr.317/2021 privind 
aprobarea bugetului de stat pe anul 2022 și a celorlalte acte normative care privesc 
domeniul bugetar.  

Execuţia bugetară la 31 martie 2022, propusă spre aprobare, prezintă poziţia şi 
performanţa financiară a Consiliului Judeţean Mureș și a instituțiilor subordonate 
finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum şi informaţii referitoare la 
activitatea desfăşurată în condiţiile de echilibru bugetar şi în interiorul coordonatelor 
financiare aprobate prin bugetul propriu. 

Față de cele de mai sus, în condițiile prevederilor art.136 din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, supunem dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre alăturat. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Péter Ferenc 
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr. 9103/08.04.2022 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului 
general consolidat al Județului Mureș la 31martie 2022 

 

 

În conformitate cu prevederile art.49 alin (12) din Legea finanțelor publice locale 
nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie și 
octombrie, pentru trimestrul expirat și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al 
patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, 
spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite 
pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de 
colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului să 
nu înregistreze plăți restante și să existe siguranța ca diferența dintre suma veniturilor 
încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar 
curent, pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte să 
fie mai mare decât zero. 

Astfel, bugetul general consolidat al Județului Mureș pe primul trimestru ale anului 2022 a 
fost elaborat, aprobat și executat în concordanță cu prevederile Legii nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, ale Legii nr.317/2021 privind 
aprobarea bugetului de stat pe anul 2022 și a celorlalte acte normative care privesc 
domeniul bugetar.  

Execuţia bugetară la 31 martie 2022, propusă spre aprobare, prezintă poziţia şi 
performanţa financiară a Consiliului Judeţean și a instituțiilor subordonate finanțate 
integral sau parțial din venituri proprii, precum şi informaţii referitoare la activitatea 
desfăşurată în condiţiile de echilibru bugetar şi în interiorul coordonatelor financiare 
aprobate prin bugetul propriu. 

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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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr. 9105/08.04.2022 

 
 

 
RAPORT 

privind execuția bugetului general consolidat al Județului Mureș la 31 martie 2022 
 

Bugetul general consolidat al județului Mureș pe primul trimestru al anului 2022, 
elaborat, aprobat și executat în concordanță cu prevederile Legii nr.273/2006 
privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, ale Legii nr.317/2021 
privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2022 și a celorlalte acte normative 
care privesc domeniul bugetar, este prezentat în Anexa nr.1 la prezenta, pe 
secțiunile de funcționare și dezvoltare .Astfel, veniturile bugetului general 
consolidat au fost aprobate la nivelul de 884.134.000 lei pentru anul 2022 și 
305.295.000 lei pentru primul trimestru, fiind realizate în proporție de 64,29%. De 
asemenea, cheltuielile bugetului general consolidat au fost aprobate la nivelul de 
958.622.000 lei pentru anul 2022 și 322.893.000 lei pentru primul trimestru al 
anului, fiind realizate în proporție de 60,67%. 

Bugetul general consolidat al Județului Mureș are în componență bugetul propriu 
al județului Mureș, prezentat în anexa nr.2, bugetul instituțiilor subordonate 
finanțate integral sau parțial din venituri proprii, prezentat în anexa nr.3 și 
bugetul proiectelor cu finanțare nerambursabilă, prezentat în anexa nr.4. 

 

I. Execuția bugetului propriu al Județului Mureș 

Astfel, ca și structură, veniturile bugetului propriu al Județului Mureș sunt formate 
într-o proporție de81,12%  din venituri ale secțiunii de funcționare și 18,88% din 
venituri ale secțiunii de dezvoltare. 

-lei- 

Nr.

crt.
Denumirea Prevederi 2022

Prevederi 

trimestriale 

cumulate

Realizări 

efective la 

31.03.2022

% din total 

încasări

% 

(col.4/col.3)

0 1 2 3 4 5 6

Total venituri 441.641.000 114.542.000 117.584.494 100,00% 102,66%

1 Veniturile secţiunii de funcţionare 349.976.000 89.638.000 82.388.186 70,07% 91,91%

Sume din excedentul bugetului local 

utilizate pentru finanțarea cheltuielilor 

secțiunii de functionare 13.000.000 11,06%

2 Veniturile secţiunii de dezvoltare 91.665.000 24.904.000 2.196.308 1,87% 8,82%

3

Sume din excedentul bugetului local 

utilizate pentru finanțarea cheltuielilor 

secțiunii de dezvoltare 20.000.000 17,01%  

 

Veniturile bugetului județean au fost aprobate la un nivel de 441.641.000 lei 
pentru anul 2022, din care 114.542.000 lei pentru primul trimestru. Veniturile 
secțiunii de funcționare au fost încasate la nivelul de 82.338.186 lei, reprezentând 
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102,66% din prevederile trimestriale, iar veniturile secțiunii de dezvoltare la 
nivelul de 2.196.308 lei, reprezentând 8,82% din prevederile trimestriale. Pentru 
susținerea cheltuielilor bugetului județean au fost accesate sume din excedentul 
cumulat al anilor precedenți astfel: pentru finanțarea secțiunii de funcționare 
13.000.000 lei iar pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare 20.000.000 lei.  

Creditele bugetare aprobate au fost utilizate pentru finanțarea activităților, 
acțiunilor și programelor aflate în competența Consiliului Județean Mureș, 
gestionate direct sau prin instituțiile subordonate și anume: asigurări și asistență 
socială (D.G.A.S.P.C.), învăţământ special, acţiuni privind învăţământul preşcolar 
şi primar (produse lactate şi de panificaţie), acţiuni culturale (prin instituţiile de 
cultură subordonate), culte religioase şi structuri asociative, întreţinerea şi 
repararea drumurilor şi podurilor judeţene, alocarea unei compensaţii pentru 
asigurarea serviciului de interes economic general încredinţat R.A. Aeroport 
TRANSILVANIA în baza HCJ nr.107/2011, cu modificările și completările ulterioare, 
Centrul Militar Judeţean, finanţarea obiectivelor de investiţii, precum şi 
finanţarea activităţilor autorităţii publice judeţene. 

 

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

Nr.

crt.
Denumirea Prevederi 2022

Prevederi 

trimestriale 

cumulate

Realizări 

efective la 

31.03.2022

% din total 

încasări
% (col.4/col.3)

0 1 2 3 4 5 6

Total cheltuieli, din care: 516.129.000 132.330.000 91.804.026 100,00% 69,38%

Total cheltuieli ale secțiunii de 

funcționare, din care: 349.976.000 89.638.000 70.464.472 100,00% 78,61%

1 Autorităţi publice 33.981.000 9.864.000 6.502.003 9,23% 65,92%

2 Alte servicii publice generale 11.777.000 2.996.000 2.832.854 4,02% 94,55%

3

Dobânzi aferente datoriei publice 

externe 565.000 0 0 0,00%

4 Apărare 1.120.000 190.000 119.571 0,17% 62,93%

5 Învăţământ 14.260.000 6.227.000 2.734.501 3,88% 43,91%

6 Sănătate 4.129.000 1.379.000 930.170 1,32% 67,45%

7 Cultură, religie, sport 63.721.000 17.388.000 17.180.494 24,38% 98,81%

8 Asistenţă socială 140.000.000 36.540.000 31.169.025 44,23% 85,30%

9 Protecţia mediului 23.504.000 3.790.000 2.621.638 3,72% 69,17%

10

Agricultură, silvicultură, 

piscicultură și vânătoare 439.000 0 0 0,00%

11 Transporturi 46.280.000 9.226.000 6.179.271 8,77% 66,98%

12 Alte acţiuni economice 10.200.000 2.038.000 194.945 0,28% 9,57%

Total cheltuieli ale secțiunii de 

dezvoltare, din care: 166.153.000 42.692.000 21.339.554 100,00% 49,98%

1 Autorităţi publice 14.862.000 300.000 30.122 0,14% 10,04%

2 Alte servicii publice generale 210.000 190.000 169.984 0,80% 89,47%

3 Sănătate 11.102.000 927.000 0 0,00% 0,00%

4 Cultură, religie, sport 16.710.000 7.238.000 23.711 0,11% 0,33%

5 Asistenţă socială 19.447.000 12.128.000 2.759.176 12,93% 22,75%

6

Locuinţe, servicii şi dezvoltare 

publică 172.000 172.000 0 0,00% 0,00%

7 Transporturi 103.059.000 21.146.000 18.356.561 86,02% 86,81%

8 Alte acţiuni economice 591.000 591.000 0 0,00% 0,00%  

 

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

 

 

 

II. Execuția bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri 
proprii 

Veniturile bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii 
sunt reprezentate în proporție de 96,85% din venituri ale secțiunii de funcționare 
și de 3,15% din venituri ale secțiunii de dezvoltare. 

 

Nr.

crt.
Denumirea Prevederi 2022

Prevederi 

trimestriale 

cumulate

Realizări 

efective la 

31.03.2022

% din total 

încasări

% 

(col.4/col.3)

0 1 2 3 4 5 6

Total venituri 504.802.000 206.016.000 135.924.917 100,00% 65,98%

1

Veniturile secţiunii de funcţionare, din 

care: 443.403.000 156.518.000 121.794.515 89,60% 77,82%

Sume din excedentul bugetului local 

utilizate pentru finanțarea cheltuielilor 

secțiunii de functionare 0 0 9.847.762 7,25%

2 Veniturile secţiunii de dezvoltare 61.399.000 49.498.000 4.282.640 3,15% 8,65%  

 

Veniturile bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii 
au fost aprobate la nivelul de 504.802.000 lei, din care 206.016.000 lei prevăzuți 
pentru primul trimestru. Veniturile secțiunii de funcționare au fost realizate la 
nivelul de 121.794.515 lei, reprezentând 77,82% din prevederile trimestriale, iar 
veniturile secțiunii de dezvoltare la nivelul de 4.282.640 lei, reprezentând 8,65% 
din prevederile trimestriale. În aceste condiții, pentru susținerea cheltuielilor 
curente ale bugetelor spitalelor au fost accesate sume din excedentul cumulat al 
anilor precedenți la nivelul de 9.847.762 lei. 

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

Nr.

crt.
Denumirea Prevederi 2022

Prevederi 

trimestriale 

cumulate

Realizări 

efective la 

31.03.2022

% din total 

încasări
% (col.4/col.3)

0 1 2 3 4 5 6

Total cheltuieli, din care: 504.802.000 206.016.000 117.351.436 100,00% 56,96%

Total cheltuieli ale secțiunii de 

funcționare, din care: 443.403.000 156.518.000 113.181.807 100,00% 72,31%

1 Alte servicii publice generale 10.040.000 2.585.000 2.384.152 2,11% 92,23%

2 Sănătate 395.213.000 142.351.000 100.050.618 88,40% 70,28%

3 Cultură, religie, sport 38.150.000 11.582.000 10.747.037 9,50% 92,79%

Total cheltuieli ale secțiunii de 

dezvoltare, din care: 61.399.000 49.498.000 4.169.629 100,00% 8,42%

1 Alte servicii publice generale 20.000 0 0 0,00%

2 Sănătate 59.275.000 49.298.000 4.082.640 97,91% 8,28%

3 Cultură, religie, sport 2.104.000 200.000 86.989 2,09% 43,49%  

 

III. Execuția bugetului proiectelor cu finanțare nerambursabilă 
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Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.192/17 decembrie 2020 a fost 
aprobată participarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Mureș, în calitate de partener, la implementarea proiectului ”VIP – PLUS 
”Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi 
destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”. Astfel, în vederea dezvoltării în 
Județul Mureș a rețelei instituționale de prevenire, intervenție și combatere a 
violenței asupra copiilor, a fost prevăzută suma de 916.000 lei pentru anul 2022în 
cadrul proiectului menționat. Din sumele încasate în cursul anului 2021 pentru 
finanțarea proiectului menționat au rămas în excendent și au fost deja accesate 
pentru anul 2022: 322.330 lei. De asemenea, din cofinanțarea publică acordată în 
cadrul Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 
au fost încasate 56.836 lei. 

Administrarea şi utilizarea resurselor s-a făcut cu respectarea Legii nr.273/2006 a 
finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii 
nr.82/1991 a contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare, utilizând 
indicatorii din sistemul finanţelor publice, respectând procedurile şi principiile 
contabile specifice. 

Execuţia bugetară la 31 martie 2022, propusă spre aprobare, prezintă poziţia şi 
performanţa financiară a Consiliului Judeţean, precum şi informaţii referitoare la 
activitatea desfăşurată în condiţiile de echilibru bugetar şi în interiorul 
coordonatelor financiare aprobate prin bugetul propriu. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE                     DIRECTOR EXECUTIV 

Péter Ferenc           Alin Mărginean 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    9/32 

 

 
 
 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr.9116/08.04.2022 

 
Văzut, 

Director executiv 
Genica Nemeș 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului 

general consolidat al Județului Mureș la 31 martie 2022 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 
Referatul de aprobare nr. 9044 din 8.04.2022 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.115/26.09.2019, am 
procedat la verificarea legislației primare și secundare în aplicarea căreia este elaborat 
proiectul, corespondența cu normele de competență incidente activității autorității 
deliberative și respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a întocmit 
prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

În adoptarea actului administrativ sunt incidente dispoziţiile art.49 alin.(12) din Legea 
nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 
respectiv ale art.173 alin.(1) lit.„b” și cele ale alin.(3) lit.„a” din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Potrivit prevederilor art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, ”în lunile aprilie, iulie şi octombrie, 
pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, 
ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre 
analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe 
cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de 
a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare 
bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului: 

a) să nu înregistreze plăţi restante; 

b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru 
finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a 
plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero”. 

Astfel, conform Raportului de specialitate anexat proiectului de hotărâre, execuția 
bugetară propusă spre aprobare prezintă poziția și performanța financiară a Consiliului 
Județean Mureș și a instituțiilor subordonate finanțate integral sau parțial din venituri 
proprii, precum și informații cu privire la activitatea desfășurată în condițiile de echilibru 
bugetar și în interiorul coordonatelor financiare aprobate potrivit actelor normative în 
vigoare. 
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Totodată, se precizează faptul că administrarea și utilizarea resurselor s-a făcut cu 
respectarea Legii nr.273/2006 și ale Legii nr.317/2021 privind aprobarea bugetului de stat 
pe anul 2022 și a celorlalte acte normative care privesc domeniul bugetar, precum și a 
procedurilor și principiilor contabile specifice. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că 
potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„b”, coroborate cu cele ale alin.(3), lit.„a” din 
OUG nr.57/2019, consiliul județean exercită atribuții privind dezvoltarea economico-
socială a județului, sens în care, aprobă, la propunerea președintelui consiliului județean, 
bugetul propriu al județului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și 
contul de încheiere a exercițiului bugetar.  

Precizăm totodată că la întocmirea proiectului de hotărâre s-au avut în vedere 
prevederile art.81-82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, cu modificările si completările ulterioare.  

Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre pentru aprobarea 
Raportului privind execuția bugetului general consolidat al Județului Mureș la 31 martie 
2022, îndeplinește condițiile 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 Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind 
Codul administrativ. 

 

 

 

 

ȘEF SERVICIU 
Adriana Farkas 
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HOTĂRÂREA NR.59 

din 14 aprilie 2022 

privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva 
incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2021 

 
 
Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând referatul de aprobare nr.6714/16.03.2022 al Vicepreședintelui Consiliului 
Județean Mureș, raportul de specialitate al Direcției amenajare teritoriu și urbanism și 
raportul Direcției juridice și administrație publică nr.6792/17.03.2022, precum şi avizele 
comisiilor de specialitate, 

Având în vedere adresa nr.1856596/28.02.2022 a Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență HOREA al județului Mureș privind Raportul de analiză a capacităţii de apărare 
împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2021,  

În exercitarea atribuţiilor prevăzute de art.15 lit. a) și c) din  Legea nr.307/2006 privind 
apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Cu respectarea procedurilor reglementate de Legea nr.52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, republicată,  

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. f), 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.1. Se aprobă Raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în  
judeţul Mureş pe anul 2021, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, prin Monitorul Oficial al județului 
Mureș, precum și prin site-ul www.cjmures.ro și se va comunica, în format electronic, 
autorităților administrației publice locale din județ. 

 

 
PREȘEDINTE                                            Contrasemnează 
Péter Ferenc                                        SECRETAR GENERAL 
                    Paul Cosma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2022/anexa_hot059_2022.pdf
http://www.cjmures.ro/
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
DIRECȚIA AMENAJARE TERITORIU ȘI URBANISM   
Nr. 6714/16.03.2022 

 

REFERAT DE APROBARE 
privind  Raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în 

judeţul Mureş  pe anul 2021 
 

Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public naţional, cu 
caracter permanent, la care sunt obligate să participe, conform legii, atât autorităţile 
administraţiei publice locale cât şi toate persoanele fizice şi juridice de pe raza judeţului 
Mureş. 

Potrivit Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, consiliului judeţean, ca autoritate a administraţiei 
publice locale de interes judeţean, îi revin următoarele obligaţii principale:  

a) aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor aferent judeţului şi stabileşte 
resursele necesare pentru aplicarea acestuia ;   

 b) instituie reguli şi dispoziţii de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi 
privat al unităţii administrativ-teritoriale; 

 c) analizează anual capacitatea de apărare împotriva incendiilor şi hotărăşte măsuri de 
optimizare a acesteia;  

d) asigură, pe baza programelor de dezvoltare, cuprinderea în planurile de amenajare a 
teritoriului a sistemelor de alimentare cu apă, precum şi a căilor de acces pentru 
intervenţie în caz de incendiu;  

e) prevede şi aprobă în bugetul propriu fondurile necesare pentru realizarea acţiunilor şi 
măsurilor de apărare împotriva incendiilor ;   

 f) hotărăşte, în condiţiile legii, înfiinţarea unor centre de formare şi evaluare a 
personalului din serviciile voluntare de urgenţă, cu acordul Inspectoratului General;    

g) sprijină organizatoric, material şi financiar organizarea şi desfăşurarea concursurilor 
serviciilor de urgenţă şi cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;    

h) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege. 

Astfel, în anul 2021, Consiliul Judeţean Mureș a contribuit la finanțarea editării nr.25 a 
revistei „Pompierii Mureşeni” cu prilejul „Zilei pompierului” din luna septembrie 2021 
precum și la editarea de pliante sau alte informaţii tipărite prin care să se aducă la 
cunoştinţa populaţiei factorii de risc generatori de situaţii de urgenţă sau alte 
dezastre precum şi cunoaşterea modului de acţiune în cazul apariţiei sau producerii 
unei situaţii de urgenţă. 

Raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş  pe 
anul 2021 a fost elaborat de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă HOREA și 
cuprinde informații referitoare la implementarea noilor prevederi legale, stadiul 
îndeplinirii măsurilor stabilite și intervențiile în situații de urgență, deficiențele care se 
manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor, concluzii din activitatea de instruire 
și pregătire a personalului,relații cu terți privind apărarea împotriva incendiilor, 
asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva 
incendiilor precum și propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii. 

În urma modificării Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, la nivel 
judeţean, a crescut considerabil numărul de obiective la care participarea personalului de 
specialitate din cadrul inspectoratului în comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor 
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este obligatorie pentru verificarea realizării măsurilor de securitate la incendiu prevăzute 
în documentaţia de execuţie. 

Totodată, personalul de specialitate din cadrul inspecției de prevenire din cadrul 
inspectoratului a desfășurat și/sau au participat la efectuarea a 912 controale în domeniul 
situaților de urgență și a 28 de exerciții de alarmare în caz de incendiu și un exercițiu de 
alarmare-evacuare în situații de protecție civilă. 

Atributul de control şi îndrumare s-a materializat prin depistarea unui număr de 1553 
deficienţe constatate, 265 fiind înlăturate pe timpul controalelor. Au fost efectuate 730 
de instruiri pe linia situațiilor de urgență din care 479 la operatori economici, 213 la 
instituții și 38 la localități. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi 
instalaţii aferente acestora aprobat cu Hotărârea Guvernului României nr.273/1994, cu 
modificările şi completările ulterioare, specialişti din cadrul structurilor de avizare / 
autorizare au participat, în calitate de invitaţi, în 37 comisii de analiză tehnică, 10 comisii 
de recepţie la terminarea  lucrărilor, 0 comisii de urbanism şi 2 comisii de amenajare 
teritorială. 

Pe linia Directivei SEVESO s-au efectuat 10 inspecţii la obiectivele încadrate sub Directiva 
SEVESO, 7 controale de fond din punct de vedere al situaţiilor de urgenţă, s-a executat 
testarea Planului de Urgenţă Externă la SC VITAFOAM ROMANIA SRL, SC DAFCOCHIM SRL, 
SNGN ROMGAZ SA- DEPOZIT SĂRMĂȘEL și 2 participări la exerciţii de testare ale Planurilor 
de Urgenţă Externă, s-au emis 5 puncte de vedere pentru Planuri de Urgenţă Internă și s-
au emis 3 puncte de vedere la rapoarte de securitate. 

Obiectivele și prioritățile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă HOREA pentru anul 
2022/ propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii: 

- Creșterea capacității operaționale și de răspuns, reducerea impactului efectelor  în 
situațiilor de urgență asupra comunităților și îmbunătățirea calității misiunilor executate 
atât la nivelul subunităților de intervenție profesioniste cât și la nivelul serviciilor 
voluntare și private pentru situații de urgență, aflate în coordonarea inspectoratului; 

- Intensificarea eforturilor din partea inspectoratului și a consiliilor locale ale 
primăriilor în vederea obținerii autorizațiilor de securitate la incendiu pentru instituțiile 
din subordine și a avizelor specifice serviciilor voluntare pentru situații de urgență; 

- Creșterea nivelului de pregătire a personalului serviciilor voluntare și private 
pentru situații de urgență  prin programe de pregătire desfășurate în comun cu serviciile 
profesioniste; 

- Consolidarea activității de pregătire a personalului cu atribuții în managementul 
situațiilor de urgență prin activități de instruire planificate în cadrului Planului de 
pregătire în domeniul situațiilor de urgență și pregătirea personalului cu atribuții în 
domeniu în cadrul Centrului Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Cluj-Napoca; 

- Implicarea activă a inspectoratului în acordarea asistenței tehnice de specialitate 
la nivelul consiliilor locale pentru identificarea soluțiilor modificării organigramelor, acolo 
unde situația o impune prin introducerea funcției de ”șef serviciu voluntar pentru situații 
de urgență”, încadrarea funcțiilor specifice, dotarea corespunzătoare cu echipamente de 
protecție, mijloace de intervenție și întocmirea documentelor specifice în vederea 
autorizării serviciilor voluntare pentru situații de urgență și a sectoarelor de competență 
conform prevederilor legislației în vigoare; 

- Creșterea nivelului de dotarea cu autospeciale în scopul asigurării unui răspuns 
oportun în cazul producerii situațiilor de urgență prin achiziționarea de autospeciale tip 
cisternă pentru intervenție la stingerea incendiilor și sprijinirea serviciilor voluntare 
pentru situații de urgență în demersurile de dotare cu autospeciale de intervenție și 
consolidarea unor servicii puternice la nivelul unităților administrativ teritoriale; 
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- Conlucrarea cu factorilor decizionali de la nivelul Consiliului Județean și 
Inspectoratului Școlar în scopul creșterii importanței activităților preventive la nivel de 
copii/elevi prin spijinirea în ce privește dotarea cu materiale necesare desfășurării 
activităților cu scop educativ din cadrul cercurilor tehnico-aplicative și a concursurilor 
dedicate acestora: “Prietenii pompierilor” și “Cu viața mea apăr viața”; 

- Intensificarea activităților cu caracter de informare preventivă, desfășurate de 
personalul inspectoratului și  personalul cu atribuții pe linia situațiilor de urgență de la 
nivelul unităților administrativ teritoriale la nivelul gospodăriilor cetățenești prin 
diseminarea de materiale informative și semnalarea importanței dotării cu mijloace de 
detecție și de primă intervenție a locuințelor individuale.    

Menționăm faptul că, datorită restricțiilor impuse pentru prevenirea răspândirii virusul 
SARS-CoV-2, nu s-a organizat concursul serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă- 
faza județeană. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, se supune spre aprobare proiectul de hotărâre 
privind Raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş 
pe anul 2021.                                                               

 

 
VICEPREȘEDINTE 

Kovács Mihály-Levente 
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
DIRECȚIA AMENAJARE TERITORIU ȘI URBANISM   
Nr. 6787/17.03.2022 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind Raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în 
judeţul Mureş  pe anul 2021 

 

Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public naţional, cu 
caracter permanent, la care sunt obligate să participe, conform legii, atât autorităţile 
administraţiei publice locale cât şi toate persoanele fizice şi juridice de pe raza judeţului 
Mureş. 

Potrivit Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, consiliului judeţean, ca autoritate a administraţiei 
publice locale de interes judeţean, îi revin următoarele obligaţii principale:  

a) aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor aferent judeţului şi stabileşte 
resursele necesare pentru aplicarea acestuia ;   

 b) instituie reguli şi dispoziţii de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi 
privat al unităţii administrativ-teritoriale; 

 c) analizează anual capacitatea de apărare împotriva incendiilor şi hotărăşte măsuri de 
optimizare a acesteia;  

d) asigură, pe baza programelor de dezvoltare, cuprinderea în planurile de amenajare a 
teritoriului a sistemelor de alimentare cu apă, precum şi a căilor de acces pentru 
intervenţie în caz de incendiu;  

e) prevede şi aprobă în bugetul propriu fondurile necesare pentru realizarea acţiunilor şi 
măsurilor de apărare împotriva incendiilor ;   

 f) hotărăşte, în condiţiile legii, înfiinţarea unor centre de formare şi evaluare a 
personalului din serviciile voluntare de urgenţă, cu acordul Inspectoratului General;    

g) sprijină organizatoric, material şi financiar organizarea şi desfăşurarea concursurilor 
serviciilor de urgenţă şi cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;    

h) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege. 

Astfel, în anul 2021, Consiliul Judeţean Mureș a contribuit la finanțarea editării nr.25 a 
revistei „Pompierii Mureşeni” cu prilejul „Zilei pompierului” din luna septembrie 2021 
precum și la editarea de pliante sau alte informaţii tipărite prin care să se aducă la 
cunoştinţa populaţiei factorii de risc generatori de situaţii de urgenţă sau alte 
dezastre precum şi cunoaşterea modului de acţiune în cazul apariţ iei sau producerii 
unei situaţii de urgenţă. 

Raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş  pe 
anul 2021 a fost elaborat de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă HOREA și 
cuprinde informații referitoare la implementarea noilor prevederi legale, stadiul 
îndeplinirii măsurilor stabilite și intervențiile în situații de urgență, deficiențele care se 
manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor, concluzii din activitatea de instruire 
și pregătire a personalului,relații cu terți privind apărarea împotriva incendiilor, 
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asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva 
incendiilor precum și propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii. 

În urma modificării Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, la nivel 
judeţean, a crescut considerabil numărul de obiective la care participarea personalului de 
specialitate din cadrul inspectoratului în comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor 
este obligatorie pentru verificarea realizării măsurilor de securitate la incendiu prevăzute 
în documentaţia de execuţie. 

Totodată, personalul de specialitate din cadrul inspecției de prevenire din cadrul 
inspectoratului a desfășurat și/sau au participat la următoarele activități mai importante: 

- Executarea a 912 controale în domeniul situaților de urgență, în care au fost 
cuprinse 4 la obiective de investiții, 572 la operatori economici, 5 la obiective cu 
substanțe periculoase, 159 la instituții, 15 la construcții hidrotehnice, 38 la localități și 74 
activități de audit; 

- Executarea a 28 de exerciții de alarmare în caz de incendiu și un exercițiu de 
alarmare-evacuare în situații de protecție civilă; 

- Atributul de control şi îndrumare s-a materializat prin depistarea unui număr de 
1553 deficienţe constatate, 265 fiind înlăturate pe timpul controalelor. Pentru încălcările 
normelor ce au constituit contravenţii s-au aplicat un număr de 1519 sancțiuni dintre 
acestea fiind 150 amenzi și 1369 avertismente; 

- Au fost efectuate 730 de instruiri pe linia situațiilor de urgență din care 479 la 
operatori economici, 213 la instituții și 38 la localități; 

- S-au emis un număr de 126 avize de securitate la incendiu, alte 54 de documentații 
privind solicitarea avizului de securitate la incendiu fiind respinse; 

- În conformitate cu prevederile Regulamentului de recepţie a lucrărilor de 
construcţii şi instalaţii aferente acestora aprobat cu Hotărârea Guvernului României 
nr.273/1994, cu modificările şi completările ulterioare, specialişti din cadrul structurilor 
de avizare / autorizare au participat, în calitate de invitaţi, în 37 comisii de analiză 
tehnică, 10 comisii de recepţie la terminarea  lucrărilor, 0 comisii de urbanism şi 2 comisii 
de amenajare teritorială; 

- S-au emis 87 de autorizaţii de securitate la incendiu şi au fost respinse un număr 
de 9 cereri de emitere a autorizaţiei de securitate la incendiu; 

- Pe linia Directivei SEVESO s-au efectuat 10 inspecţii la obiectivele încadrate sub 
Directiva SEVESO, 7 controale de fond din punct de vedere al situaţiilor de urgenţă, s-a 
executat testarea Planului de Urgenţă Externă la SC VITAFOAM ROMANIA SRL, SC 
DAFCOCHIM SRL, SNGN ROMGAZ SA- DEPOZIT SĂRMĂȘEL și 2 participări la exerciţii de 
testare ale Planurilor de Urgenţă Externă, s-au emis 5 puncte de vedere pentru Planuri de 
Urgenţă Internă și s-au emis 3 puncte de vedere la rapoarte de securitate. 

Obiectivele și prioritățile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă HOREA pentru anul 
2022/ propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii: 

- Creșterea capacității operaționale și de răspuns, reducerea impactului efectelor  în 
situațiilor de urgență asupra comunităților și îmbunătățirea calității misiunilor executate 
atât la nivelul subunităților de intervenție profesioniste cât și la nivelul serviciilor 
voluntare și private pentru situații de urgență, aflate în coordonarea inspectoratului; 

- Intensificarea eforturilor din partea inspectoratului și a consiliilor locale ale 
primăriilor în vederea obținerii autorizațiilor de securitate la incendiu pentru instituțiile 
din subordine și a avizelor specifice serviciilor voluntare pentru situații de urgență; 
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- Creșterea nivelului de pregătire a personalului serviciilor voluntare și private 
pentru situații de urgență  prin programe de pregătire desfășurate în comun cu serviciile 
profesioniste; 

- Consolidarea activității de pregătire a personalului cu atribuții în managementul 
situațiilor de urgență prin activități de instruire planificate în cadrului Planului de 
pregătire în domeniul situațiilor de urgență și pregătirea personalului cu atribuții în 
domeniu în cadrul Centrului Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Cluj-Napoca; 

- Implicarea activă a inspectoratului în acordarea asistenței tehnice de specialitate 
la nivelul consiliilor locale pentru identificarea soluțiilor modificării organigramelor, acolo 
unde situația o impune prin introducerea funcției de ”șef serviciu voluntar pentru situații 
de urgență”, încadrarea funcțiilor specifice, dotarea corespunzătoare cu echipamente de 
protecție, mijloace de intervenție și întocmirea documentelor specifice în vederea 
autorizării serviciilor voluntare pentru situații de urgență și a sectoarelor de competență 
conform prevederilor legislației în vigoare; 

- Creșterea nivelului de dotarea cu autospeciale în scopul asigurării unui răspuns 
oportun în cazul producerii situațiilor de urgență prin achiziționarea de autospeciale tip 
cisternă pentru intervenție la stingerea incendiilor și sprijinirea serviciilor voluntare 
pentru situații de urgență în demersurile de dotare cu autospeciale de intervenție și 
consolidarea unor servicii puternice la nivelul unităților administrativ teritoriale; 

- Conlucrarea cu factorilor decizionali de la nivelul Consiliului Județean și 
Inspectoratului Școlar în scopul creșterii importanței activităților preventive la nivel de 
copii/elevi prin spijinirea în ce privește dotarea cu materiale necesare desfășurării 
activităților cu scop educativ din cadrul cercurilor tehnico-aplicative și a concursurilor 
dedicate acestora: “Prietenii pompierilor” și “Cu viața mea apăr viața”; 

- Intensificarea activităților cu caracter de informare preventivă, desfășurate de 
personalul inspectoratului și  personalul cu atribuții pe linia situațiilor de urgență de la 
nivelul unităților administrativ teritoriale la nivelul gospodăriilor cetățenești prin 
diseminarea de materiale informative și semnalarea importanței dotării cu mijloace de 
detecție și de primă intervenție a locuințelor individuale.    

Menționăm faptul că, datorită restricțiilor impuse pentru prevenirea răspândirii virusul 
SARS-CoV-2, nu s-a organizat concursul serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă- 
faza județeană. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, proiectul de hotărâre privind Raportul de 
analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2021 poate 
fi supus spre aprobare plenului Consiliului Județean Mureș. 

 

ARHITECT ŞEF 

arh. Adina Gabriela Popescu 
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr.7147/21.03.2022 

Văzut, 
Director executiv 

Genica Nemeș 
 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a 

capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2021 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 
Referatul de aprobare nr. 6714/16.03.2022 şi în considerarea celor reținute în Raportul de 
specialitate nr. 6787/17.03.2022 al Direcției Amenajare Teritoriu și Urbanism, Serviciul 
Avizare Autorizare Control, Compartimentul Situații de Urgență, 

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 26.09.2019, 
am procedat la verificarea 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.15 lit.„a” și „c” din  Legea 
nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.173 
alin.(1) lit.„f” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Prin adresa nr.1856596/28.02.2022, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub 
nr.5694/03.03.2022, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „HOREA” al Județului Mureș 
transmite spre aprobare autorității publice județene - Raportul de  analiză  a capacităţii 
de apărare  împotriva  incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2021 şi stabilirea măsurilor de 
optimizare a acesteia. 

Potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„f” din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, în exercitarea atribuţiilor prevăzute de art.15, lit.„a” și „c” din  Legea 
nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare,  consiliul judeţean are obligația de a aproba planul de analiză şi 
acoperire a riscurilor aferent judeţului cu stabilirea resurselor necesare pentru aplicarea 
acestuia, respectiv de a analiza anual capacitatea de apărare împotriva incendiilor 
hotărând măsuri de optimizare a acesteia. 

Menționăm totodată că, proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 
art. 81-82 raportate la cele ale art. 6 alin.(3), coroborate cu dispozițiile art. 30 din Legea 
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere caracterul normativ al proiectului de act administrativ, pentru asigurarea 
transparenței decizionale reglementate de Legea nr. 52/2003, se impune publicarea 



    19/32 

 

acestuia pe pagina de internet a Consiliului Județean Mureș și afișarea la sediul instituției 
din Târgu Mureș, Piața Victoriei, nr. 1. 

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

Față   de   argumentele   anterior   expuse,  opinăm   că  proiectul  de   hotărâre  privind 
aprobarea  Raportului  de  analiză  a capacităţii de apărare  împotriva  incendiilor în 
judeţul Mureş pe anul 2021, 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 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr.8812/06.04.2022 

 

 

 

NOTĂ 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii 
de apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2021 

 

Proiectul de act administrativ are caracter normativ, respectiv cuprinde prevederi de 
aplicabilitate repetată și se adresează unui număr nedeterminat de subiecte de drept, 
fiind inițiat în aplicarea dispozițiilor Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor, cu modificările și completările ulterioare. 

Potrivit prevederilor art.15 lit.„a” și „c” din  Legea nr.307/2006, consiliul judeţean 
are obligația de a aproba planul de analiză şi acoperire a riscurilor aferent judeţului, 
respectiv de a analiza anual capacitatea de apărare împotriva incendiilor, hotărând 
măsuri de optimizare a acesteia. 

Ca atare, în ceea ce privește procedura de elaborare și aprobare, se impunea 
respectarea prevederilor acestui act normativ – Legea nr.307/2006, 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 are 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.6796/17.03.2022, 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 
aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul 
Mureş pe anul 2021, 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.  

 

Director executiv 

Genica Nemeș 
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HOTĂRÂREA NR. 60 
din 14 aprilie 2022 

 
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului de 
organizare UNESCO pentru monumentul istoric din județul Mureș înscris în Lista 

Patrimoniului Mondial- Centrul Istoric Sighișoara - cod 902-1999 și a Metodologiei 
de desemnare a reprezentanților comunității locale în Comitetul de organizare 

UNESCO 
 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.7525/24.03.2022 al Vicepreşedintelui Consiliului 
Judeţean Mureş, raportul de specialitate al Direcției amenajare teritoriu și urbanism, 
raportul Serviciului juridic, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Ținând cont de dispoziţiile art.4ˆ1 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.47/2000 privind 
stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista 
patrimoniului mondial, cu modificările și completările ulterioare,  

În considerarea prevederilor art.2 alin.(7) din Regulamentul-cadru şi componenţa 
comitetelor de organizare UNESCO, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.857/2021,  

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

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„f” şi ale art.182 alin.(1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

hotărăşte: 

 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului de organizare 
UNESCO pentru monumentul istoric din județul Mureș înscris în Lista Patrimoniului Mondial 
- Centrul Istoric Sighișoara - cod 902-1999, conform Anexei nr.1. 

Art.2. Se aprobă Metodologia de desemnare a reprezentanților comunității locale în 
Comitetul de organizare UNESCO pentru monumentul istoric din județul Mureș înscris în 
Lista Patrimoniului Mondial- Centrul Istoric Sighișoara - cod 902-1999, conform Anexei 
nr.2. 

Art.3. Pentru activitatea depusă în cadrul Comitetului de organizare UNESCO pentru 
monumentul istoric din județul Mureș înscris în Lista Patrimoniului Mondial - Centrul 
Istoric Sighișoara - cod 902-1999, coordonatorul monumentului istoric are dreptul la o 
indemnizație lunară brută, în cuantum de 9.782 lei. 

https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2022/anexa1_hot060_2022.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2022/anexa2_hot060_2022.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2022/anexa2_hot060_2022.pdf
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Art.4. Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției amenajare teritoriu și urbanism din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, care răspunde de aducerea ei la 
îndeplinire. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE                                            Contrasemnează 
Péter Ferenc                                        SECRETAR GENERAL 
                    Paul Cosma 
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
CABINET VICEPREȘEDINTE 
Nr. 7525/24.03.2022 

 
 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului de 
Organizare UNESCO pentru monumentul istoric din județul Mureș înscris în Lista 
Patrimoniului Mondial – Centrul Istoric Sighișoara, cod 902-1999 și a Metodologiei 
de desemnare a reprezentanților comunității locale în comitetul de organizare 

UNESCO 
 

 

Conform prevederilor art.4^1 alin.(1) din O.G. nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri 
de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, 
astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr.23/2020, Regulamentul-cadru, 
componenţa formată din reprezentanţi ai autorităţilor şi instituţiilor cu atribuţii în ceea 
ce priveşte protejarea monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului 
mondial şi a zonelor de protecţie ale acestora, ai proprietarilor, ai comunităţilor locale şi 
specialişti şi experţi în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional, în cadrul 
comitetelor de organizare UNESCO, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 

În acest sens, prin H.G.R. nr.857/2021 a fost aprobat Regulamentul-cadru şi componenţa 
comitetelor de organizare UNESCO. 

Pe raza administrativă a județului Mureș se regăsește Centrul Istoric Sighișoara, obiectiv 
care este înscris în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO din România, având codul 902-
1999.   

Potrivit prevederilor art.2 alin. (1) din Regulamentul aprobat prin H.G.R. nr.857/2021, 
pentru fiecare monument istoric, situat pe teritoriul judeţului, se constituie, prin 
hotărâre a consiliului judeţean, un C.O.U. (Comitet de organizare UNESCO), iar conform 
art.4ˆ1 alin.(2) din O.U.G. nr.47/2000, cu modificările și completările ulterioare 
componenţa nominală a comitetelor de organizare UNESCO, precum şi regulamentul de 
organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul județean.  

De asemenea, art.2 alin.(5) din H.G.R. nr.857/2021 stabilește componența Comitetului de 
organizare UNESCO, în care trebuie să se regăsească și 3 reprezentanţi ai comunităţii 
locale, desemnaţi de comunitate în cadrul unei consultări publice organizate de către 
consiliul judeţean din rândul cetăţenilor sau al asociaţiilor, organizaţiilor 
neguvernamentale cu activitate în domeniul patrimoniului cultural pe raza localităţii. 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin.(1), precum și cele ale art.2, alin.(7) din 
Regulamentul aprobat prin HGR nr.857/2021, consiliul judeţean aprobă regulamentul de 
organizare și funcționare al C.O.U. și metodologia de desemnare a reprezentanţilor 
comunității locale. 

În conformitate cu prevederile art.5 alin.(2) din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G.R. 
nr.857/2021, coordonatorul monumentului istoric poate fi remunerat pentru activitatea 
depusă în cadrul C.O.U. în cuantumul şi în condiţiile stabilite prin hotărârea consiliului 
judeţean, în limita sumelor prevăzute cu această destinaţie în buget. 

Astfel, în vederea stabilirii cuantumului remunerației de care va beneficia coordonatorul 
monumentului istoric ținând cont de faptul că, legiuitorul nu a fixat prin  
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actul normativ incident un cuantum al acestei indemnizații și că până la acest moment nu 
a fost identificată în plată o remunerație pentru activitatea depusă de vreun coordonator 
al unui monument istoric din țară, pe care să o utilizăm ca referință, am identificat unele 
elemente care pot fi analizate în scopul stabilirii nivelului remunerației coordonatorului 
monumentului istoric, constând în atribuțiile coordonatorului monumentului istoric 
stabilite prin Regulament, gradul de complexitate al activității, precum și salariile brute 
lunare stabilite pentru anumite funcții publice pentru o activitate de 8 ore/zi. 

Din perspectiva celor de mai sus, la fundamentarea cuantumului remunerației 
coordonatorului monumentului istoric s-a avut în vedere salariul cuvenit arhitectului șef al 
județului – în cuantum de 16.435 lei, ținând cont de intenția noastră de a atrage 
specialiști în domeniu. 

Având în vedere faptul că, activitatea coordonatorului monumentului istoric nu este 
asimilabilă cu activitatea de muncă cu normă întreagă, însă raportat la atribuțiile stabilite 
în sarcina acestuia, apreciem că volumul timpului de muncă al coordonatorului 
monumentului istoric Centrului Istoric Sighișoara este de 100 de ore lunar. 

Astfel, pentru activitatea depusă în cadrul Comitetului de organizare și funcționare 
UNESCO a centrului Istoric Sighișoara, propunem ca indemnizația lunară brută a 
coordonatorului monumentului istoric, să fie de 9.782 lei. 

În funcție de activitatea efectivă depusă în cadrul Comitetului de Organizare UNESCO  - 
Centrul Istoric Sighișoara, care va fi evaluată de către o comisie de evaluare numită în 
acest sens după primele 6 luni de activitate, autoritatea publică județeană va putea 
reanaliza cuantumul aprobat al remunerației de care beneficiază coordonatorul 
monumentului istoric. 

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

 

 

 

VICEPREŞEDINTE 

   Kovács Mihály-Levente        
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ 
DIRECȚIA AMENAJARE TERITORIU ȘI URBANISM   
Nr. 7568/24.03.2022 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului 
de organizare UNESCO pentru monumentul istoric din județul Mureș înscris în 

Lista Patrimoniului Mondial - Centrul Istoric Sighișoara  - cod 902-1999 și a 
Metodologiei de desemnare a reprezentanților comunității locale în Comitetul 

de organizare UNESCO 
 

Prin dispozițiile O.G. nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a 
monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, astfel cum a 
fost modificată prin Legea nr.23/2020, s-au stabilit unele măsuri de protecţie a 
monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial de către Comitetul 
patrimoniului mondial de pe lângă UNESCO. 

Astfel, potrivit prevederilor art.4^1, alin.(1) din O.G. nr.47/2000, cu modificările și 
completările ulterioare, Regulamentul-cadru, componenţa formată din reprezentanţi 
ai autorităţilor şi instituţiilor cu atribuţii în ceea ce priveşte protejarea 
monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial şi a zonelor de 
protecţie ale acestora, ai proprietarilor, ai comunităţilor locale şi specialişti şi experţi 
în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional, în cadrul comitetelor de 
organizare UNESCO, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 

În acest sens, prin H.G.R. nr.857/2021 a fost aprobat Regulamentul-cadru şi 
componenţa Comitetelor de organizare UNESCO pentru monumentele istorice, 
ansambluri sau situri cu o valoare universală excepțională din punct de vedere istoric, 
artistic sau științific, înscrise  în Lista Patrimoniului Mondial.  

Pe raza administrativă a județului Mureș se regăsește Centrul Istoric Sighișoara,  
obiectiv care este înscris în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO din România – cod 
902-1999. 

Potrivit prevederilor art.2, alin.(1) din Regulamentul-cadru și a componenței 
comitetelor de organizare UNESCO, aprobat prin H.G.R. nr.857/2021, pentru fiecare 
monument istoric înscris individual în Lista Patrimoniului Mondial, situat pe teritoriul 
judeţului, se constituie, prin hotărâre a consiliului judeţean, un Comitet de 
organizare UNESCO, iar conform art.4ˆ1 alin.(2) din O.U.G. nr.47/2000, cu 
modificările și completările ulterioare componenţa nominală a comitetelor de 
organizare UNESCO, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare se aprobă de 
consiliul județean.  

De asemenea, art.2 alin.(5) din H.G.R. nr.857/2021 stabilește componența 
Comitetului de organizare UNESCO, în care trebuie să se regăsească și 3 reprezentanţi 
ai comunităţii locale, desemnaţi de comunitate în cadrul unei consultări publice 
organizate de către consiliul judeţean din rândul cetăţenilor sau al  asociaţiilor, 
organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul patrimoniului cultural pe 
raza localităţii. 

În conformitate cu prevederile art.2, alin.(5), din H.G.R. nr.857/2021, în componența 
C.O.U. intră: 

a) coordonatorul monumentului istoric; 

b) 3 reprezentanţi ai proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale asupra 
monumentului istoric; 
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c) un reprezentant al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean;  

d) un reprezentant al inspectoratului de poliţie judeţean; 

e) 3 reprezentanţi ai comunităţii locale, desemnaţi de comunitate în cadrul unei 
consultări publice organizate de către consiliul judeţean din rândul cetăţenilor sau al 
asociaţiilor, organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul patrimoniului 
cultural pe raza localităţii; 

f) un reprezentant al Ministerului Culturii;   

g) un reprezentant al organului de specialitate al administraţiei publice centrale în 
domeniul turismului; 

h) un reprezentant al organului de specialitate al administraţiei publice centrale în 
domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului; 

i) arhitectul-şef al județului; 

j) un reprezentant al serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii în a cărui 
rază teritorială se află monumentul istoric; 

k) un responsabil ştiinţific, desemnat de Institutul Naţional al Patrimoniului, specialist 
sau expert, atestat de Ministerul Culturii, care asigură coordonarea metodologică a 
activităţii COU; 

l) un reprezentant al consiliului local pe raza căruia se regăsește monumentul istoric 
înscris în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO; 

m) un reprezentant al compartimentelor specializate, înfiinţate conform dispoziţiilor 
art.9 lit.”g” din O.G nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a 
monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.564/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

n) 3 reprezentanţi din instituţii muzeale, universitare sau academice, care au 
realizat, în ultimii 4 ani, studii, cercetări sau documentaţii privind efectuarea de 
intervenţii de conservare-restaurare asupra respectivului monument istoric. 

Potrivit dispozițiilor art.2, alin.(7) din Regulamentul aprobat prin H.G.R. nr.857/2021 
consiliul judeţean, în a cărui sarcină cade constituirea C.O.U., adoptă prin hotărâre 
metodologia de desemnare a reprezentanţilor comunității locale prevăzuţi la alin. (5) 
lit.”e” din același act normativ. 

În conformitate cu prevederile art.5 alin.(2) din Regulamentul-cadru aprobat prin 
H.G.R. nr.857/2021, coordonatorul monumentului istoric poate fi remunerat pentru 
activitatea depusă în cadrul C.O.U. în cuantumul şi în condiţiile stabilite prin 
hotărârea consiliului judeţean, în limita sumelor prevăzute cu această destinaţie în 
buget. 

Astfel, în vederea stabilirii cuantumului indemnizației de care va beneficia 
coordonatorul monumentului istoric ținând cont de faptul că, legiuitorul nu a fixat 
prin actul normativ incident un cuantum al acestei indemnizații și că până la acest 
moment nu a fost identificată în plată o remunerație pentru activitatea depusă de 
vreun coordonator al unui monument istoric din țară, pe care să o utilizăm ca 
referință, am identificat unele elemente care pot fi analizate în scopul stabilirii 
nivelului remunerației coordonatorului monumentului istoric, constând în atribuțiile 
coordonatorului monumentului istoric stabilite prin Regulament, gradul de 
complexitate al activității, precum și salariile brute lunare stabilite pentru anumite 
funcții publice pentru o activitate de 8 ore/zi,  

Din perspectiva celor de mai sus, la fundamentarea cuantumului remunerației 
coordonatorului monumentului istoric s-a avut în vedere salariul cuvenit arhitectului 
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șef al județului – în cuantum de 16.435 lei, având un volum de muncă de aproximativ 
168 ore lunar. 

Având în vedere faptul că, activitatea coordonatorului monumentului istoric nu este 
asimilabilă cu activitatea de muncă cu normă întreagă, însă raportat la atribuțiile 
stabilite în sarcina acestuia, apreciem că volumul timpului de muncă al 
coordonatorului monumentului istoric Centrului Istoric Sighișoara este de 100 de ore 
lunar. 

Astfel, pentru activitatea depusă în cadrul Comitetului de organizare și funcționare 
UNESCO a centrului Istoric Sighișoara, propunem ca indemnizația lunară brută a 
coordonatorului monumentului istoric, să fie de 9.782 lei. 

În funcţie de problematica specifică analizată în cadrul întrunirilor C.O.U., pot fi 
invitaţi specialişti, reprezentanţi ai altor instituţii, autorităţi şi pot fi solicitate 
puncte de vedere de la instituţii sau organizaţii neguvernamentale cu activitate în 
domeniu. 

Având în vedere cele de mai sus și luând în considerare Referatul de aprobare 
nr.7525/24.03.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
Comitetului UNESCO și a Metodologiei de desemnare a reprezentanților comunității 
locale în Comitetul de organizare UNESCO pentru monumentul istoric din județul 
Mureș înscris în Lista Patrimoniului Mondial - Centrul Istoric Sighișoara - cod 902-1999, 
apreciem că sunt întrunite condiţiile legale pentru promovarea spre aprobare a 
acestui proiect de hotărâre.                

 

 

ARHITECT ŞEF 

arh. Adina Gabriela Popescu 
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CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ                                   
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr.7572/24.03.2022 

Văzut 
Director executiv 

Genica Nemeș 

 

 
RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 
Comitetului de organizare UNESCO pentru monumentul istoric din județul Mureș înscris în 
Lista Patrimoniului Mondial – Centrul Istoric Sighișoara – cod 902 – 1999 și a Metodologiei 
de desemnare a reprezentanților comunității locale în Comitetul de organizare UNESCO 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 
Referatul de aprobare nr.7525/24.03.2022 şi în considerarea celor reținute în Raportul de 
specialitate nr.7568/24.03.2022 al Direcției amenajare teritoriu și urbanism,  

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.4^1 din Ordonanța Guvernului 
nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac 
parte din Lista Patrimoniului Mondial, cu modificările și completările ulterioare, 
Hotărârea Guvernului nr.857/2021 pentru aprobarea Regulamentului-cadru şi a 
componenţei comitetelor de organizare UNESCO, art.7 din Legea nr.52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și cele ale art. 173 alin.(1), lit.„f” din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Ordonanța Guvernului nr.47/2000  reglementează măsurile speciale de protecţie și 
protejare a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial. 

Potrivit art. 4^1 alin.(1) din același act normativ, regulamentul-cadru, componenţa 
formată din reprezentanţi ai autorităţilor şi instituţiilor cu atribuţii în ceea ce priveşte 
protejarea monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial şi a 
zonelor de protecţie ale acestora, ai proprietarilor, ai comunităţilor locale şi specialişti şi 
experţi în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional, în cadrul comitetelor de 
organizare UNESCO, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iar potrivit alin.(2) 
componenţa nominală a comitetelor de organizare UNESCO, precum şi regulamentele de 
organizare şi funcţionare ale acestora, sunt aprobate prin hotărâre a consiliului judeţean. 

În sensul prevederilor art. 4^1 alin.(1), prin Hotărârea Guvernului nr.857/2021 s-a aprobat 
Regulamentul-cadru şi componenţa comitetelor de organizare UNESCO.  

Pe raza administrativ-teritorială a județului Mures se regăsește Centrul Istoric Sighișoara, 
obiectiv care este înscris în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO din România, având codul 
902-1999. 

Astfel, potrivit prevederilor art.2 alin.(1) din Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.857/2021, pentru fiecare monument istoric înscris individual în Lista 
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Patrimoniului Mondial, situate pe teritoriul judeţului, urmează a se constitui, prin 
hotărâre a consiliului judeţean, un Comitet de organizare UNESCO (COU). 

Prin urmare, în scopul asigurării cadrului necesar pentru organizarea și funcționarea 
Comitetului de organizare UNESCO pentru Centrul Istoric Sighișoara, se supune aprobării 
Regulamentul de organizare și funcționare al acestuia. 

Potrivit art.2 alin.(5) din Regulamentul-cadru, COU este constituit din: 

a) coordonatorul monumentului istoric; 

b) 3 reprezentanţi ai proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale asupra 
monumentului istoric; 

c) un reprezentant al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean; 

d) un reprezentant al inspectoratului de poliţie judeţean; 

e) 3 reprezentanţi ai comunităţii locale, desemnaţi de comunitate în cadrul unei 
consultări publice organizate de către consiliul judeţean din rândul cetăţenilor sau al 
asociaţiilor, organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul patrimoniului 
cultural pe raza localităţii; 

f) un reprezentant al Ministerului Culturii; 

g) un reprezentant al organului de specialitate al administraţiei publice centrale în 
domeniul turismului; 

h) un reprezentant al organului de specialitate al administraţiei publice centrale în 
domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului; 

i) arhitectul-şef al județului; 

j) un reprezentant al serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii în a cărui rază 
teritorială se află monumentul istoric; 

k) un responsabil ştiinţific, desemnat de Institutul Naţional al Patrimoniului, specialist sau 
expert, atestat de Ministerul Culturii, care asigură coordonarea metodologică a activităţii 
COU; 

l)  un reprezentant al consiliului local; 

m) un reprezentant al compartimentelor specializate, înfiinţate conform dispoziţiilor art. 
9 lit. „g” din Ordonanţa Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie 
a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 564/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

n) 3 reprezentanţi din instituţii muzeale, universitare sau academice, care au realizat, în 
ultimii 4 ani, studii, cercetări sau documentaţii privind efectuarea de intervenţii de 
conservare-restaurare asupra respectivului monument istoric. 

Potrivit prevederilor art.2 alin.(7) din Regulamentu-cadru, desemnarea reprezentantului 
comunității se face pe baza unei metodologii aprobate prin hotărâre a consiliului 
județean, sens în care se supune spre aprobarea autorității publice județene această 
metodologie.   

În conformitate cu prevederile art. 4^1 alin.(2) din același text de lege, coordonatorul 
monumentului istoric asigură preşedinţia Comitetului de Organizare UNESCO şi este 
desemnat de către consiliul judeţean, iar potrivit dispozițiilor art.5 alin.(2) din 
Regulamentul-cadru, acesta poate fi remunerat pentru activitatea depusă în cadrul COU 
în cuantumul şi în condiţiile stabilite prin hotărârea consiliului judeţean, în limita sumelor 
prevăzute cu această destinaţie în buget. 
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În acest sens, prin proiectul de hotărâre se supune aprobării cuantumul indemnizației 
lunare a coordonatorului monumentului istoric. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității publice 
județene arătăm că, potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„f” din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, consiliul județean exercită orice alte atribuții prevăzute de 
lege, în speță cele ale art. 4^1 alin.(2) din  Ordonanța Guvernului nr.47/2000, precum și 
cele ale art.2 din Hotărârea Guvernului nr.857/2021 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru şi a componenţei comitetelor de organizare UNESCO. 

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. 

Menționăm totodată că, proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 
art. 81-82 raportate la cele ale art. 6 alin.(3), coroborate cu dispozițiile art. 30 din Legea 
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
cu modificările și completările ulterioare. 

Față   de   argumentele   anterior   expuse,  opinăm   că  proiectul  de hotărâre privind 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului de organizare 
UNESCO pentru monumentul istoric din județul Mureș înscris în Lista Patrimoniului Mondial 
– Centrul Istoric Sighișoara – cod 902 – 1999 și a Metodologiei de desemnare a 
reprezentanților comunității locale în Comitetul de organizare UNESCO, 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 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    31/32 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ                                   
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
Nr.8889/07.04.2022 

 

 

NOTĂ 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Comitetului de organizare UNESCO pentru monumentul istoric din 
județul Mureș înscris în Lista Patrimoniului Mondial – Centrul Istoric Sighișoara – 
cod 902 – 1999 și a Metodologiei de desemnare a reprezentanților comunității 

locale în Comitetul de organizare UNESCO 
 

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 Ordonanței Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, Ordonanței Guvernului nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri de 

protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista Patrimoniului Mondial și ale 

Hotărârii Guvernului nr.857/2021 pentru aprobarea Regulamentului-cadru şi a 

componenţei comitetelor de organizare UNESCO, toate cu modificările și completările 

ulterioare. 

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

prevederilor Legii 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. 7575 din 24.03.2022, 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 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului de organizare 

UNESCO pentru monumentul istoric din județul Mureș înscris în Lista Patrimoniului Mondial 

– Centrul Istoric Sighișoara – cod 902 – 1999 și a Metodologiei de desemnare a 

reprezentanților comunității locale în Comitetul de organizare UNESCO, 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.  

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 
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