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HOTĂRÂREA NR.27 

                                              din 1 martie 2017 

privind  repartizarea pe anul 2017 a sumelor pentru echilibrarea bugetelor 
locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din județul Mureș şi a sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanţării cheltuielilor 

privind drumurile judeţene şi comunale 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.4048/28.02.2017 a Direcţiei Economice, precum şi 
avizele comisiilor de specialitate,  

Având în vedere  prevederile art. 4  alin. (1) lit. "c" şi "d"  şi  alin. (2) lit. "b1" din Legea 
bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, precum şi Decizia Şefului de administraţie 
al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş nr.5419/22.02.2017, 

În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

hotărăşte: 

Art.1. (1) Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 
28.547.000  lei pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de 
funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru 
rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr.171/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 40/2016, a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării 
proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de 
programare 2007 - 2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu 
completări prin Legea nr.124/2016, pentru susţinerea programelor de dezvoltare 
locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare 
locală, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    (2) Autorităţile deliberative şi executive ale administraţiei publice locale, 
constituite la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale cărora le-au fost repartizate 
sume potrivit alin. (1), au obligaţia alocării şi utilizării acestora conform destinaţiilor 
prevăzute de lege şi cu respectarea metodologiilor legal aprobate. 

Art.2. (1) Se aprobă repartizarea sumei de 10.425.000 lei în vederea finanţării 
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, conform anexei nr. 2, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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   (2) Autorităţile deliberative şi executive ale administraţiei publice locale, 
constituite la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale cărora le-au fost repartizate 
sume potrivit alin. (1), au obligaţia alocării şi utilizării acestora conform destinaţiilor 
prevăzute de lege şi cu respectarea metodologiilor legal aprobate.  

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, 
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş, consiliilor locale cuprinse în 
anexe şi direcţiilor Economică şi Tehnică din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, care 
răspund de ducerea sa la îndeplinire. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE                                                                           Contrasemnează                                                              

Péter Ferenc                                                                                   SECRETAR 

                                                                                                                                                  Paul Cosma 
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Nr.  4048/28.02.2017 

Dosar VI D/1 

              

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la  proiectul  de  hotărâre  privind  repartizarea, pe anul 2017,  a sumelor pentru 

echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din județul 

Mureș şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării 

cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)  lit. "c" din Legea bugetului de stat pe anul 

2017 nr. 6/2017 au fost alocate judeţului Mureş sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale totalizând 

10.425.000 lei, repartizarea acestora pe unităţi administrativ-teritoriale urmând a fi 

realizată prin hotărâre a  Consiliul Judeţean Mureş în funcţie de lungimea şi starea tehnică 

a drumurilor, după consultarea primarilor. 

În conformitate cu prevederile art. 4, alin. (1) lit. "d"  din  Legea bugetului de stat pe anul 

2017  au fost alocate judeţului Mureş sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ teritoriale totalizând  70.529.000 

lei. Din această sumă 10.000.000 lei se alocă Judeţului Mureş pentru continuarea lucrărilor 

la Aeroportul Internaţional Transilvania Tîrgu Mureş, diferenţa şi sumele din cota de 18,5% 

din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale fiind repartizate după cum 

urmează: 

- 27% pentru bugetul Judeţului Mureş; 

- 73% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, astfel: 

 20% din sumă, prin hotărârea Consiliului Judeţean Mureş, în conformitate cu 

prevederile art. 4 alin. (2) lit. "b1" din lege; 

 80% din sumă, prin Decizia  Şefului de administraţie al Administraţiei 

Judeţene a Finanţelor Publice Mureş, în conformitate cu prevederile art. 4 

alin. (2) lit. "b2" şi "b3" din lege. 

Consiliul Judeţean Mureş a fost înştiinţat prin adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor 

Publice  Mureş  nr. 21434/22.02.2017 cu privire la sumele pentru echilibrarea bugetelor 

locale care urmează a fi repartizate pe unităţi administrativ-teritoriale, acestea totalizând 

28.547.000 lei, din care: 
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- 8.837.000 lei sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale; 

- 19.710.000 lei aferentă cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale. 

Pentru  fundamentarea  repartizării  sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale, 

respectiv a  sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru  finanţarea 

cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, Consiliul Judeţean Mureş a solicitat 

unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ transmiterea unor date privind 

programele/proiectele de dezvoltare locală, arieratele înregistrate la data de 30.11.2016 şi 

situaţia drumurilor judeţene şi/sau comunale aflate în administrarea acestora. 

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre anexat. 

  

 

PREŞEDINTE          DIRECTOR EXECUTIV                  DIRECTOR EXECUTIV 
Péter Ferenc                 Márton Katalin                             Alin Mărginean  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Friss Csaba 
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j''i* Ministerul Finanfelor Publice
ii.,, i1' ' ,, l$'Agenlia Nalionald de Administrare Fiscali' ',.f,:,:rr 

.O,r""t,a Generalii Regionalii a Finanfelor Fubli0e
Administrafia Judefeand a Finanfelor Publice Mureq
Activitatea de Trezorbrie gi Contabilitate publicd

{tM
Directia GeneraE ReopnaE' 

a Firanqelor Puoice.Bragov

Bragov str. Gh. Doja nr.1-3
540515 TTrgu - Mureg
Tel.:0265- 251.ga2
Fax:0265- 266.155

D E C lla A nr. 54i9 din ,22.02.2017

$eful de administralie alAdministraliei Judelene a Finanlelor Publice Mureg,

Avdnd in vedere prevederile:
- H.G. nr.34l20}g, privind organizarea gi funclionarea Ministerului Finanlelor Publice,
- H.G. nr. 52012013,rprivind organizalea gi,funcfidnarea Agen,tiei Nalionale de Administrare

Fiscald,

- O.U.G. nr.7412013, privind unele mdsuri pentru imbuniti l irea gi reorgani zarcaactivitdli i
Agenliei Nalionale de Administrare Fiscald, precum gi pentru modificarea gi completarea unor acte
normative,

-Ar t .4a l in . (2 ) , (3 )q i  (a )  d inLeganr .6120 lTpr i v indbuge tu l  des ta tpeanu l  2017

DECIDE:

Art. 1. Se aprobi repartizarea pe uniti l i le administrativ - teritoriale din judelul Mureg a sumelor
defalcate din taxa pe valoare addugati gi din cota de ,18,5o/o din impozitul pe venit pentru echil ibrarea
bugetelor locale, aprobate prin legea bugetului de stat pe anul 2017 gi a estimiri lor pe anii 2018 -
2020, conform anexelor care fac parte integranti din prezenta decizie.

Art. 2. Prezenta decizie, impreund I cu anexele menlionate, se va comunica unitdtilor
administrativ - teritoriale din judelul Murdg, Qonsil iului Judelean Mureg, lnstituliei Prefectului -
Judeful Mureg 9i Ministerului Dezvoltdri i Regionale gi Adrhinistratiei Publice, urmdnd a se publica pe
srte-ul  Consi l iu lu i  JudeteanMureg. I  ;  :  " , ,  ,  ,

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire aiprezentei decizii ie incredinleazd Activitatea de Trezorerie 9i
Contabil itate Publicd - Biroul Sintezd giAsistbnfa Elaboriri i  girExecuiigi Bugetelor Locale.
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Ministerul Finantelor Publice
Agenlia Nalionald de Administrare Fiscali
Direclia Generali Regionald a Finanlelor Publice Bragov

Administratia Judeleand a Finan{elor Publice Mureg

C d t r e: Consiliul Judetean Mureg

in aten.tia domnului pregedinte

Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publicd MuregDela :

{tM
Direclia Generala Begionala
a Finautelor Publice - Bra$ov

str. Gh. Doja nr. 1-3
540515 Tirgu - Mureg
Tel.: 0265- 250.982
Fax:0265- 266.155

$ef Birou Buget,
Negrep Sultana

*

Biroul Sinteza gi Asistenta Elabordrii gi Execuliei Bugetelor Locale

Referitor la: Repartizare sume defalcate din taxa pe valoare addugatd pe anul 2017

NilLt\1 tzz.oz.2o17

in baza prevederilor art.4 alin. (2) gi (3) din Lega nr.612017 privind bugetul de stat pe anul
2017, vd transmitem, anexat Decizia nr. S+lgtZZ.O2.2O17 a gefului administraliei judelene a finanlelor
publice Mureg privind repartizarea pe unitdlile administrativ - teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe
valoarea addugatd peniru echilibrarea bugetelor locale, impreund cu "Formula pentru alocarea
sumelor defalcate din taxa pe valoare addugatd gi a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru
echitibrarea bugetelor locale", pentru anul 2017 9i a estimdrilor pe anii2018-2020,

Pentru bugetul propriu aljudelului, din cota de 27%, sumele alocate sunt:
MII  LEI

Denumire indicatori 2017 2018 2019 2020
Sume defalcate din TVA
pentru echilibrare, 27o

(11.02.06)
16.343 16.607 16.676 17.037

Gote defalcate din impozitul
pe venit, 27% (04.02.041 36.450 36.452 36.721 37.798

Total 52.793 53.059 53.397 54.83s

Potrivit art.4 alin.1 l itera d3 din Legea nr.612017 privind bugetul de stat pe anul 2017, din sume
defalcate din taxa pe valoare addugatd pentru echilibrarea bugetelor locale, in valoare de 70.529 mii lei
se alocd suma de 10.000 mii lei judelului Mureg pentru continuarea lucrdrilor la Aeroportul Internalional
Transilvania Tg - Mureg.

Sumele rezultate din cota de 20o/o, pe anul 2017 gi a estimdrilor pe anii 2018 - 2020, ce urmeazd
a fi repartizate pe unitdlile administrativ - teritoriale din Jud. Mureg prin Hotdrdre a Consiliului Judelean,
pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funclionare gi/sau de capital, in ordinea
cronologicd a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la imprumuturile contractate inbaza O.U.G.
nr.212015, a O.U.G . nr. 4612015, a O.U.G . nr. 812016, pentru susfinerea programelor de dezvoltare locald
9i pentru sustinerea proiectelor de infrastructurd care necesitd cofinantare locald, sunt urmdtoarele:

- anul 2017 -28.547 mii lei ( 8.837 mii lei din sume defalcate din TVA, cod. 11.02.06, 19.710 mii
le i  d in sume din cota de 18,5%, cod. 04.02.04)

-  anul  2018 -  28.691 mi i  le i  (  8.980 mi i  le i  d in sume defalcate din TVA, cod. 11.02.06, 19.711 mi i
lei din sume din cota de 18,57o, cod. 04.02.04)

-  anul  2019 -28.874 mi i  le i  (  9.017 mi i  le i  d in sume defalcate din TVA, cod. 11.02.06, 19.857 mi i
lei din sume din cota de 18,5%, cod. 04.02.04)

- anul 2020 - 29.651 mii lei (9.213 mii lei din sume defalcate din TVA, cod. 11.02.06, 20.438 mii
lei din sume din cota de 18,5%, cod. 04.02.04)

Cu stimd,

gef,

$ef AdministrEliB;.6'
Deneglreryffi
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