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HOTĂRÂREA NR.2 

din 12 ianuarie 2012 
privind repartizarea pe unităţi administrativ-

teritoriale a sumelor pentru susţinerea programelor 
de dezvoltare locală şi proiectelor de infrastructură 

care necesită cofinanţare locală pe anul 2012 
 
 
 

 
Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând Expunerea de motive nr.471/11.I.2012 a 

Direcţiei Economice la proiectul de hotărâre privind 
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor 
pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a 
proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare 
locală pe anul 2012, precum şi avizul comisiilor de 
specialitate, 

În conformitate cu prevederile art.33. alin.(3), lit. "b", 
alin.(4) lit. "f" şi "g" din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi a Deciziei nr.1087/30.12.2011 a Directorului 
Finanţelor Publice Mureş, 

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. Se aprobă repartizarea sumei de 27.795.000 lei 
pe unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mureş pentru 
susţinerea programelor de dezvoltare locală şi cofinanţarea 
proiectelor de infrastructură, conform anexei, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 
răspund consiliile locale prezentate în anexă, Direcţia 
Economică din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice Mureş. 
 
 
 

 
     PREŞEDINTE               Contrasemnează 
                                         SECRETAR  
     Lokodi Edita Emőke                  
                 Aurelian Paul Cosma 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

          ROMÂNIA 
     JUDEŢUL MUREŞ      

  CONSILIUL JUDEŢEAN 
  Direcţia Economică 
  Nr.471/11.I.2012 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale a sumelor pentru susţinerea 
programelor de dezvoltare locală şi proiectelor de 

infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 
2012 

   
 

 
 Potrivit prevederilor art.33 alin.(3) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, din sumele 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru 
echilibrarea bugetelor locale, aprobate anual prin legea 
bugetului de stat şi din cota de 18,5% prevăzută la 

art.32 alin (1) din aceeaşi lege, o cotă de 27% se alocă 
bugetului propriu al judeţului iar diferenţa se 
repartizează pentru bugetele locale ale comunelor, 
oraşelor şi municipiilor, astfel: 
- 80% din sumă se repartizează în două etape, prin 

decizie a directorului direcţiei generale a finanţelor 
publice judeţene, în funcţie de următoarele: 

populaţie, suprafaţa din intravilanul unităţii 
administrativ-teritoriale şi capacitatea financiară a 
unităţii administrativ-teritoriale; 

- 20% din sumă se repartizează prin hotărâre a 
consiliului judeţean, pentru susţinerea programelor 
de dezvoltare locală, pentru proiecte de 
infrastructură care necesită cofinanţare locală. 

Sumele stabilite pe fiecare unitate administrativ-
teritorială în parte în urma derulării celor două etape de 
echilibrare vor fi diminuate cu gradul de necolectare, 
prin înmulţirea cu coeficientul subunitar, calculat ca 
raport între suma impozitelor şi taxelor locale, chiriilor şi 
redevenţelor încasate în anul financiar anterior încheiat 
şi suma impozitelor şi taxelor locale, chiriilor şi 
redevenţelor de încasat în anul financiar anterior 
încheiat. Sumele reţinute, vor fi repartizate de asemenea 
prin hotărâre a consiliului judeţean pentru susţinerea 
programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de 
infrastructură care necesită cofinanţare locală. 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Mureş prin 
adresa nr.2367/30.12.2011 ne-a comunicat cuantumul 
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, precum şi a cotei de 18,5% 
din impozitul pe venit ce se repartizează unităţilor 
administrativ - teritoriale prin hotărârea Consiliului 
Judeţean Mureş. 
 Având în vedere cele prezentate mai sus, se 
repartizează, prin hotărârea Consiliului Judeţean Mureş, 
în bugetul comunelor, oraşelor şi municipiilor suma de 
27.795.000 lei, din care:  

 10.185.000 lei, sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale şi 

 17.610.000 lei, sume aferente cotei de 18,5 % din 
impozitul pe venit.  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa_hot002_2012.xls


  

Aceste sume sunt destinate pentru susţinerea 
programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de 

infrastructură, care necesită cofinanţare locală. 
Pentru repartizarea acestor sume, prin adresa 

nr.18.375/04.11.2011 Consiliul Judeţean Mureş a solicitat 
în scris tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul 
judeţului, prezentarea de cereri pentru cofinanţarea 
programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de 

infrastructură, care necesită cofinanţare locală, 
respectând prevederile art.33 alin.(5) din Legea 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Sinteza solicitărilor pe obiective transmise de către 
unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului se 
prezintă după cum urmează: 

 

Nr. 
crt. 

Destinaţia sumelor solicitate pe 
domenii 

Nr. proiecte/ 
programe 

Valoare totală 
proiect (inclusiv 

TVA) 

Suma totală 
care urmează a 

se plăti de 
consiliile locale 

în 2011 

Pondere 
domenii în 

total 

0 1 2 3 4 5 

1 
ALIMENTARE CU APĂ ŞI 
CANALIZARE 125 12,894,737,520 139,193,017 22.55% 

2 ASISTENŢĂ SOCIALĂ 13 22,740,566 4,238,950 0.69% 

3 BAZE SPORTIVE 43 41,903,204 13,393,028 2.17% 

4 INFRASTRUCTURĂ CULTURALĂ 74 148,696,006 28,801,529 4.67% 

5 
INFRASTRUCTURĂ 
EDUCAŢIONALĂ 93 342,407,577 51,906,914 8.41% 

6 INFRASTRUCTURĂ MEDIU 10 182,870,760 1,848,270 0.30% 

7 INFRASTRUCTURĂ SANITARĂ 11 8,055,548 1,829,560 0.30% 

 INFRASTRUCTURĂ TRANSPORT 192 1,593,049,853 279,623,724 45.29% 

9 INFRASTRUCTURĂ TURISTICĂ 10 8,057,075 2,758,180 0.45% 

10 PROIECTE INTEGRATE 11 76,566,121 32,481,746 5.26% 

11 SEDII ADMINISTRATIVE 15 16,423,974 7,323,962 1.19% 

12 SPAŢII LOCATIVE 10 61,125,492 20,539,821 3.33% 

14 URBANISM 20 7,916,281 1,377,498 0.22% 

15 UTILITĂŢI 18 6,435,335 5,099,064 0.83% 

16 ZONE DE AGREMENT 35 63,935,348 16,862,415 2.73% 

17 ALTE 18 14,068,442 10,100,562 1.64% 

  TOTAL GENERAL 698 15,488,989,102 617,378,240   100.00% 

Pe baza celor expuse, propunem aprobarea proiectului 
de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-
teritoriale a sumelor pentru susţinerea programelor de 
dezvoltare locală şi proiectelor de infrastructură care 
necesită cofinanţare locală pe anul 2012. 

  
PREŞEDINTE          DIRECTOR 

Lokodi Edita Emőke                     Bartha Iosif 
 

Întocmit: Kádár Katalin               
 
         ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA NR.8 

din 31 ianuarie 2012 
privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean 

Mureş pentru anul 2012 
 

 
 Consiliul Judeţean Mureş, 
 Văzând Raportul nr.163/12.01.2012 la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean 
Mureş pentru anul 2012, precum şi avizul Comisiei tehnico-
economice, 

  
 Potrivit prevederilor Legii nr.293/2011 privind 
aprobarea bugetului de stat pe anul 2012, 
 În conformitate cu articolul nr.58 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul art.91 alin.(3) lit.(a) şi a art.97 alin.(1) din 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
hotărăşte: 

 
Art.1. Se aprobă bugetul Consiliului Judeţean Mureş 

pe anul 2012, la venituri în sumă de 371.569.000 lei şi la 
cheltuieli în sumă de 426.064.000 lei, pe secţiune de 
funcţionare şi secţiune de dezvoltare, conform anexei 
nr.1. 

Art.2. Se aprobă bugetul Consiliului Judeţean Mureş 
pe anul 2012, secţiunea de funcţionare, conform anexei 
nr.1/1.  

Art.3. Se aprobă bugetul Consiliului Judeţean Mureş 
pe anul 2012, secţiunea de dezvoltare, conform anexei 
nr.1/2.        

Art.4. Se aprobă finanţarea deficitului secţiunii de 
dezvoltare, în sumă de 54.495.000, lei din excedentul 
anilor precedenţi. 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/hot008_2012.htm#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa1_hot008_2012.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa1_hot008_2012.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa1_hot008_2012.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa1_hot008_2012.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa1_hot008_2012.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa1_hot008_2012.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa1_hot008_2012.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa1_hot008_2012.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa1_hot008_2012.xls


  

Art.5. Se aprobă utilizarea temporară din excedentul 
anilor precedenţi a sumei de 7.145.000 lei în cazul 

înregistrării unor goluri de casă provenite din decalaje între 
veniturile şi cheltuielile anului curent, precum şi pentru 
acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar rezultat 
la finele exerciţiului bugetar 2012. 

Art.6. Se aprobă bugetul propriu al Consiliului Judeţean 
Mureş şi al instituţiilor finanţate integral sau parţial din 
bugetul Consiliului Judeţean Mureş cu detalierea 

cheltuielilor pe articole şi alineate, conform anexelor nr.2, 
de la 2/1 până la 2/99. 

Art.7. Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale 
instituţiilor şi serviciilor publice finanţate parţial din venituri 
proprii, conform anexelor nr.3, de la 3/1 până la 3/11. 

Art.8. Se aprobă bugetul unităţilor sanitare publice cu 
paturi din subordinea Consiliului Judeţean Mureş, conform 

anexelor nr.4/1 şi 4/2.  
Art.9. Se aprobă nivelul transferurilor, alocaţiilor 

bugetare şi veniturilor proprii pentru instituţiile şi serviciile 
publice  subordonate Consiliului Judeţean Mureş pe anul 
2012, conform anexei nr.5. 

Art.10. Se stabileşte numărul maxim de posturi pentru 
aparatul propriu al Consiliului Judeţean Mureş, instituţiile şi 

serviciile publice finanţate  din bugetul Consiliului Judeţean 
Mureş, conform anexei nr.6. 

Art.11. Se aprobă programul de investiţii pe anul 2012 
pentru Consiliul Judeţean Mureş, instituţiile şi serviciile 
publice subordonate, conform  anexei nr.7.           

Art.12.Se aprobă programul de reparaţii pe anul 2012 
pentru Consiliul Judeţean Mureş, instituţiile şi serviciile 

subordonate, conform  anexei nr.8. 
Art.13. Se aprobă programul lucrărilor şi serviciilor de 

întreţinere şi reparaţii la drumurile publice judeţene pe 
anul 2012, conform anexei nr.9 şi 9/1. 

Art.14. Se aprobă bugetul programelor multianuale 
pentru anul 2012, conform anexei nr.10. 

Art.15. Anexele de la nr.1 la nr.10 fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.16. Direcţiile, serviciile şi compartimentele din 
aparatul executiv şi al instituţiilor subordonate Consiliului 
Judeţean Mureş se însărcinează cu ducerea la îndeplinire, 
în condiţiile legii, a prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE                      Contrasemnează 

                                        SECRETAR                                                                                              
Lokodi Edita Emőke               Aurelian Paul Cosma  

 
 

ROMÂNIA                             Nr.163/12.01. 2012  
JUDEŢUL MUREŞ                                        
CONSILIUL JUDEŢEAN                         
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea  bugetului 

Consiliului Judeţean Mureş  pentru anul 2012 
 
 

Formularea cadrului  bugetar  pentru anul 2012, are în 
vedere contextul economic şi perspectivele  interne şi 
internaţionale grevate de incertitudini şi de riscuri sporite. 
Coordonata predominantă a politicii bugetare pentru acest 
an este caracterul prudent, restrictiv şi echilibrat care 
acomodează nevoile procesului de ajustare cu resursele 
limitate disponibile. Propunerile bugetare pe anul 2012 au 
la bază o analiză reală a condiţiilor actuale de austeritate, 
posibilităţi reale de încasare a veniturilor, precum şi o 

gestionare exigentă a cheltuielilor, punându-se accent 
pe asigurarea cheltuielilor de strictă necesitate (cheltuieli 

de personal, protecţie socială, cofinanţări, finanţarea 
obiectivelor de investiţii în continuare). 

Pentru anul 2012, bugetul propriu de venituri şi 
cheltuieli al Judeţului Mureş cuprinde resursele financiare 
care să asigure funcţionarea autorităţilor publice şi a 
instituţiilor subordonate, asigurarea cofinanţărilor la 
proiectele aflate în derulare precum şi continuarea şi 

finalizarea investiţiilor finanţate din surse proprii. 
La fundamentarea veniturilor proprii s-a ţinut cont de 

execuţia acestora din anul precedent, de contractele de 
concesiune încheiate, de posibilităţile de încasare a 
taxelor conform legii, ca venituri ale judeţului, de sumele 
repartizate prin legea anuală a bugetului de stat şi de 
contractele de finanţare pentru proiectele cu finanţare 

din fonduri europene. De asemenea, sunt considerate ca 
venituri proprii si sumele din cotele din impozitul pe 
venit colectat la nivelul judeţului, iar la fundamentarea 
acestora s-a avut în vedere, că în baza O.U.G. 102/2011, 
se reduc cotele din impozitul pe venit ce revin bugetelor 
locale, respectiv de la 12% la 11,25%, iar cota de 21% 
se reduce la 18,5%, ceea ce a determinat reducerea 

veniturilor proprii cu 4.771.000 lei. Au fost diminuate şi 
sumele defalcate din TVA cu 2.467.000 lei pentru 
echilibrarea bugetului judeţului şi cu 5.076.000 lei a 
sumelor destinate drumurilor judeţene, înregistrându-se 
total diminuare de 12.314.000 lei, comparativ cu 
veniturile aferente anului 2011. La partea de venituri s-a 
prevăzut suma totală de 371.569.000 lei.   

Sinteza veniturilor se prezintă în Anexa A  şi structura 
lor prognozată prin graficele anexate. 

Conform O.UG nr.63/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
financiare, autorităţile locale au obligaţia să aprobe 
bugetele locale, cu două secţiuni, respectiv secţiune de 
funcţionare (cheltuieli de personal si cheltuieli cu bunuri 
şi servicii) şi secţiune de dezvoltare (cheltuieli de 
capital), cu venituri şi cheltuieli definite pentru fiecare 
secţiune. 

Bugetul poate fi aprobat cu deficit la secţiunea de 
dezvoltare, deficit care trebuie acoperit din excedentul 
anilor precedenţi, reprezentând sume primite ca 
prefinanţări pentru proiectele finanţate din fonduri 
nerambursabile aflate în derulare, rambursări din anii 
precedenţi pentru cheltuielile efectuate cu proiectele 
finalizate, precum si unele sume din economiile 
înregistrate la achiziţiile de bunuri si servicii sau 
investiţii. 

Având în vedere aceste prevederi, la cheltuieli în 
bugetul propriu se prevede suma de 426.064.000 lei, 
diferenţa între venituri şi cheltuieli este de 54.495.000 
lei, urmând a fi finanţat din excedentul anilor precedenţi,  
cu repartizare pe capitole de cheltuieli.   

La fundamentarea cheltuielilor, a repartizării lor pe 
capitole şi categorii de cheltuieli, s-a ţinut cont de 
următoarele: 
 - asigurarea cheltuielilor de personal, pe anul 2012, 
la aparatul propriu şi instituţiile subordonate, conform 
prevederilor legale; 
 - asigurarea cheltuielilor materiale, respectiv bunuri şi 
servicii inclusiv reparaţii, în limita strictului necesar 
pentru combustibil, energie electrică, energie termică, 
telefon, poştă, utilităţi, piese de schimb şi altele, pentru 
toate instituţiile care sunt în competenţa de finanţare a 
Judeţului Mureş; 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa2_hot008_2012.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa2_hot008_2012.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa2_hot008_2012.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa3_hot008_2012.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa4_hot008_2012.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa5_hot008_2012.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa6_hot008_2012.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa7_hot008_2012.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa8_hot008_2012.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa9_hot008_2012.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa10_hot008_2012.xls
anexa_A%20raport.xls
grafice%20venituri.doc


  

 - la cheltuieli de capital s-a ţinut cont de asigurarea 
fondurilor pentru continuarea investiţiilor în curs de 

execuţie şi dotări de strictă necesitate; 
 - de asemenea, s-a avut în vedere necesarul de 
cofinanţări pentru proiectele cu finanţare nerambursabilă 
la care Judeţul Mureş este beneficiar sau partener, 
reprezentând o prioritate în domeniul investiţiilor; 
 - asigurarea unor cheltuieli privind acţiunile sociale sau 
culturale, susţinerea cultelor. 

Sinteza cheltuielilor totale pe capitole, obiective şi  
secţiuni este prezentată în Anexa B şi prin graficele 
anexate. 

Întreaga formulare si proiecţie a bugetului a avut în 
vedere prudenţa şi echilibrul, execuţia acestuia în limitele 
cheltuielilor programate necesită monitorizarea continuă a 
bugetelor agregate, sporirea responsabilizării a celor cu 

atribuţii în derularea lor, respectarea prevederilor legii 
finanţelor publice locale. 

Faţă de cele de mai sus, s-a elaborat proiectul de 
hotărâre alăturat, fiind îndeplinită procedura pentru 
asigurarea transparenţei decizionale în administraţia 
publică, potrivit actelor normative în vigoare, proiect pe 
care îl propunem spre aprobare Consiliului Judeţean 

Mureş. 
  
 

PREŞEDINTE  
Lokodi Edita Emöke  

 

___________________________________________ 
 
         ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 
 

HOTARÂREA NR.9 
  din 31 ianuarie 2012 

privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2011, 
secţiunea de dezvoltare, din excedentul bugetar al 

anului precedent 
 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând Expunerea de motive nr.1363/23.I.2012 a 

Serviciului Buget la proiectul de hotărâre privind 
acoperirea deficitului bugetar pe anul 2011, secţiunea de 
dezvoltare,  din excedentul bugetar al anului precedent, 
precum şi avizele comisiilor de specialitate, 

Având în vedere prevederile art.58 alin.(1) din OUG 
nr.63/2010, de modificare şi completare a Legii 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, coroborat cu 
prevederile OMFP nr.18/06.01.2012 pentru modificarea  
normelor metodologice privind închiderea exerciţiului 
bugetar al anului 2011, aprobate prin OMFP 
nr.2985/16.12.2011, 

În temeiul dispoziţiilor articolului 91, alin. (3) şi ale art. 
97, alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,      

                                   
hotărăşte: 

 

Art.1. Se aprobă acoperirea deficitului bugetar al 
anului precedent în sumă de 33.167.017,62 lei, 

secţiunea de dezvoltare, din excedentul bugetar al anului 
2010. 

Art.2. De executarea prezentei hotărâri răspunde 
Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean 
Mureş. 
 
 

    PREŞEDINTE      Contrasemnează 
               SECRETAR   
Lokodi Edita Emőke              Aurelian Paul Cosma 
 
 
 
 

        ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
     Serviciul Buget 
  Nr.1363/23.I.2012 
 
 

Expunere de motive  
la proiectul de hotărâre  privind acoperirea deficitului 
bugetar pe anul 2011, secţiunea de dezvoltare, din 

excedentul  bugetar al anului precedent 
 
 

 

La sfârşitul anului 2011, închiderea execuţiei 
bugetare s-a efectuat conform prevederilor pct. 4.1.6.2 
din OMFP nr.2985/16 decembrie 2011 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind închiderea exerciţiului 
bugetar pe anul 2011. 

Ulterior în data de 06.01.2012, conform OMFP nr.18 
pentru modificarea privind închiderea exerciţiului 
bugetar pe anul 2011 aprobate prin OMFP nr.2985/2011, 
conform pct. 4.1.6.2.1., conturile de venituri şi cheltuieli 
ale  secţiunii de dezvoltare, se închid prin  contul de 
excedent al secţiuni de dezvoltare sau prin contul de 
deficit al secţiunii de dezvoltare. 

Conform acestui ultim act normativ, pentru a putea 
definitiva închiderea execuţiei bugetare  pe anul 2011, şi 
ţinând seama şi de prevederile articolului 58, alineatul 
(1), din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice 
locale, modificată şi completată  prin OUG nr.63/2010, 
excedentul anual al bugetului din anul anterior se poate 
utiliza pentru  acoperirea  eventualului deficit la  sfârşitul  
exerciţiului bugetar. 

Propunem aprobarea acoperirii deficitului bugetar, 
secţiunea dezvoltare din excedentul bugetar al anului 
precedent. 

Faţă de cele de mai sus propunem proiectul de 
hotărâre alăturat. 
 
 
 
  DIRECTOR             VĂZUT 

         VICEPREŞEDINTE 
  Bartha Iosif               Szabó Árpád 
       
 
Întocmit: şef serviciu Ioana Tcaciuc       
 
 
 

anexa_B%20raport.xls
grafice%20cheltuieli.doc


  

 
         ROMÂNIA 

    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

  
         

HOTĂRÂREA NR.20 
din 13 februarie 2012 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  
R.A. „Aeroportul Transilvania Tîrgu – Mureş”  

pe anul 2012 

 
Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând expunerea de motive nr.2526/10.02.2012, 

prezentată de Direcţia Economică, precum şi avizul 
comisiei de specialitate; 

Având în vedere prevederile: 
- art.14 din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea 
unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi 
comerciale;  
- art.3 din Hotărârea Guvernului nr.398/1997 privind 
trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub 
autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea 
consiliilor judeţene; 
- O.U.G nr.61/2011 pentru reglementarea unor măsuri 
privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu 
specific deosebit,  de interes local; 
- H.C.J.M. nr.107/2011 privind încredinţarea serviciului de 
interes economic  general Regiei Autonome Aeroportul  
Transilvania Tîrgu – Mureş; 

Luând în considerare: 
- art.8 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
regiei, aprobat prin H.C.J.M.nr.37/1997; 
- H.C.J.M. nr.8/2012 privind aprobarea bugetului 
Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2012; 
- În temeiul dispoziţiilor art.97, alin.(1) din Legea 
nr.215/2011, privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
hotărăşte: 

 
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A. 

Aeroportul Transilvania Tîrgu – Mureş şi lista de investiţii 
pe anul 2012, conform anexelor nr.1 şi nr.2, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Compensaţia financiară pentru îndeplinirea 
Serviciului de interes economic general, cuprinsă în anexa 
nr.1, poate fi utilizată de către R.A. Aeroportul Transilvania 
Tîrgu – Mureş exclusiv pentru desfăşurarea activităţilor 
menţionate la art.1, alin.(2) din H.C.J. nr.107/2011 privind 
încredinţarea serviciului de interes economic  general R.A. 
Aeroportul Transilvania Tîrgu – Mureş. Compensaţia 
financiară pentru activitatea curentă se asigură din Fondul 
de rezervă la dispoziţia autorităţilor locale, cuprins în 
anexa nr.2/16, iar pentru secţiunea de dezvoltare din 
capitolul bugetar 51.”Alte cheltuieli de investiţii aflate în 
studiu”, cuprinse în anexa nr. 2/15 la H.C.J.nr.8/2012. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei 
Economice şi R.A.” Aeroportul Transilvania Tîrgu – Mureş”, 
care răspund de aducerea sa la îndeplinire, în condiţiile 
legii. 
           
       PREŞEDINTE              Contrasemnează 

        SECRETAR 
   Lokodi Edita Emőke           Aurelian Paul Cosma                                                                                              
                                                                                                
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA ECONOMICĂ 
NR: 2526 /10.02.2012 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  
RA AEROPORT TRANSILVANIA TÎRGU MUREŞ 

 
În vederea aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli 

a regiei pentru anul 2012 conducerea Aeroportului a 
înaintat Consiliului Judeţean Mureş următoarele 
documente: 

 Proiectul de BVC 2012 cu notele de fundamentare 
aferente din data de 06.12.2011, aprobat în consiliul 
de administraţie prin Hotărârea nr.1393 din 
06.12.2011 şi înaintată către Consiliul Judeţean Mureş 
prin adresa nr.7167 din 09.12.2011; 

 Solicitarea de rectificare a BVC 2011 şi proiectul de 
justificare a compensaţiei (subvenţiei) acordate în 

2011, fiind ataşat acestora Balanţa analitică la 31 
decembrie 2011 însuşit de conducerea regiei, depus cu 
adresa nr.520 din 27.01.2012, înregistrat la Consiliul 
Judeţean Mureş cu nr.1719 din 30.01.2012. 

 Proiect de BVC 2012 din data de 27.01.2012 aprobat 
în consiliul de administraţie prin Hotărârea nr.1432 din 
27.01.2012 şi înaintată către Consiliul Judeţean Mureş 

prin adresa nr. 521/27.01.2012 înregistrată la Consiliul 
Judeţean Mureş cu nr.1718 din 30.01.2012; Revenire 
în data de 08.02.2012 cu completări la proiectul de 
BVC din data de 30.01.2012; 

 
În procesul de analiză a documentelor de mai sus s-

au avut în vedere prevederile următoarelor acte 
normative: 
 Legea nr.293/2011 pentru aprobarea bugetului de stat 

2012; 
 Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor 

autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor 
publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea 
acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul 
Monetar Internaţional 
 OUG nr.61/2011 pentru reglementarea unor măsuri 

privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu 
specific deosebit, de interes local 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.107/2011 

privind încredinţarea serviciului de interes economic  
general Regiei Autonome Aeroport  Transilvania Tîrgu – 

Mureş; 
În analiză s-au utilizat execuţiile bugetare din anii 

2006-2011 comparativ cu datele din  proiectul de BVC 
propus pentru anul 2012 precum şi rezultatele analizelor 
efectuate în cursul anului 2011 asupra activităţii regiei.  

În urma concilierii datelor din multiplele variante 
prezentate pentru BVC 2012 propunem spre dezbatere şi 
aprobare următoarea structură a acestuia:  
 

A.  Partea de venituri este structurată pe venituri 
proprii, venituri din compensaţii (subvenţii), venituri 
financiare şi venituri extraordinare. 

A1. Veniturile proprii propuse în proiectul BVC sunt 
mai mici decât cele rezultate din analiza statistică a 
veniturilor obţinute de la operatorii de transport aerian, 
luând în considerare numărul de mişcări aeronave, 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa1_hot020_2012.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa2_hot020_2012.xls


  

numărul de pasageri şi tarifele şi taxele aeroportuare 
aplicate aferente serviciului de interes economic general 

încredinţat precum şi a serviciilor de handling şi altor 
servicii prestate. La aceste venituri se adaugă cele 
obţinute din închirieri şi prestaţii. Din analiza datelor, 
pentru anul 2011 rezultă un venit de 4300000 lei, faţă de 
care propunerea regiei în proiectul BVC este de  3500000 
lei.  

Propunem menţinerea venitului propriu de 4300000 lei.  

  
A2. Venituri din compensaţii (subvenţii) se solicită de 

către regie suma de  6 865 721 lei faţă de 2 100 000 lei, 
rezultat în urma corelaţiilor între venituri, cheltuieli şi 
constrângerile legislative privind limita compensaţiilor 
(subvenţiilor) admisibile din fonduri publice. 

A3. Venituri financiare: s-a stabilit la nivelul prognozat 

de regie ca fiind de 20 000 lei. 
A4. Venituri extraordinare: se propune de către regie 

la suma de 980 000 lei, reprezentând cota parte a 
subvenţiilor pentru investiţii trecute la venituri 
corespunzător amortizării calculate şi înregistrate la 
capitolul de cheltuieli aferent mijloacelor fixe achiziţionate 
din fonduri publice. 

 
B. Partea de cheltuieli  
B1. Cheltuieli de personal: la acest capitol regia 

propune o majorare a cheltuielilor de personal cu 147% 
faţă de cel înregistrat în anul 2011, reprezentând o 
creştere în valoare absolută de 1 486 931 lei. Pentru 
finanţarea cheltuielilor de personal în anul 2012 Consiliul 

Judeţean Mureş consideră acoperitor şi legal posibil cel 
mult până la nivelul cheltuielilor înregistrate în anul 2011, 
respectând prevederile Legii nr.329/2009, a art.45 din 
Legea nr.293/2011 şi a OUG nr.61/2011. 

Din suma determinată şi propusă pentru compensaţii 
în BVC 2012, cheltuielile de personal nu pot depăşi nivelul 
maxim de salarizare în plată pentru funcţiile similare din 
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş. 

La determinarea fondului de salarii necesar s-a avut în 
vedere organigrama şi statul de funcţii al regiei înaintat 
Consiliului Judeţean Mureş prin adresa nr.375/20.01.2012, 
din care rezultă numărul de posturi ocupate ca fiind de 
128, din care aferent activităţilor comune şi general 
administrative 35 de posturi, 71 posturi aferente activităţii 
SIEG şi 22 de posturi aferente serviciilor de handling.   
 

B2. Cheltuieli cu bunuri şi servicii:  
 La cheltuieli de materiale: proiectul de buget propus de 

regie prezintă o creştere medie de 180% faţă de 
cheltuielile înregistrate în anul 2011. Astfel, la piese de 
schimb se propune o creştere de 540%, la materiale de 
3555% iar la tichete de masă o creştere de 204%. 

 La alte cheltuieli: proiectul de buget propus de regie 
prezintă o creştere de 30% la cheltuieli de protocol, 
5833% la cheltuieli de reclamă şi publicitate şi 188% la 
alte materiale consumabile, faţă de aceste elemente de 
cheltuieli înregistrate în anul 2011. 

 La cheltuielile cu reparaţii: propunerea regiei este de 
900 000 lei, pentru reparaţii la pistă. Pentru aceste 
lucrări, pe lista de investiţii s-a cuprins suma de 1 020 
000 lei, iar pentru reparaţia şi securizarea gardului de 
împrejmuire se propune suma de  120 000 lei. 

 La cheltuielile de amortizare: regia propune cuprinderea 
sumei de 539 950 lei, faţă de 1 098 000 lei ce rezultă din 
centralizatorul fişelor de evidenţa mijloacelor fixe. 

 

Propunerile Consiliului Judeţean Mureş la acest 
capitol de cheltuieli, în valoare totală de 3.393.000 lei 

are la bază statistica acestor elemente de cheltuieli 
înregistrate din perioada 2006-2011, precum şi 
cheltuielile ocazionate de extinderea serviciilor 
aeroportuare în anul 2012. 

C. Cheltuielile financiare programate de regie este 
de 160 000 lei, faţă de veniturile financiare de 20 000 
lei. 

Având în vedere corelaţia directă între veniturile 
proprii, cheltuielile aferente îndeplinirii serviciului de 
interes economic general şi prevederile legale privind 
acordarea compensaţiilor, rezultă nivelul compensaţiei 
admisibile până la suma de  2 100 000 lei. 

La capitolul investiţii este prevăzută suma de 
1.396.000 lei, pentru studii, expertize, proiecte tehnice, 

achiziţii echipamente şi reparaţie capitală la pistă. 
Obiectivele sunt cuprinse în anexa nr.2 la proiectul de 
hotărâre. 

 
Faţă de cele prezentate mai sus se propune 

aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 
 

 
VICEPREŞEDINTE         DIRECTOR  
   Szabó Árpád          Bartha Iosif 
_______________________________________  

 
        ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
 

HOTĂRÂREA NR.27 
din 29 februarie 2012 

privind aprobarea Programului acţiunilor 
economico – sociale din coordonarea Consiliului 

Judeţean Mureş pe anul 2012 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând expunerea de motive nr.3146/21.02.2012 a 

Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte 
din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate,  

În temeiul prevederilor art.91, alin.1, litera „b” şi 
alin.3, litera.„d”, precum şi a art.97 din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

hotărăşte: 
 

Art.1. Se aprobă Programul acţiunilor economico – 
sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe 
anul 2012, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 
răspund direcţiile de specialitate din aparatul propriu şi 
instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Mureş. 
 
PREŞEDINTE                           Contrasemnează 

    SECRETAR 
Lokodi Edita Emὄke                              
                     Aurelian Paul Cosma 

 
     

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa_hot027_2012.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa_hot027_2012.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa_hot027_2012.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa_hot027_2012.pdf


  

           ROMÂNIA                                    APROB 
     JUDEŢUL MUREŞ                       PREŞEDINTE 

CONSILIUL JUDEŢEAN  
Direcţia Dezvoltare Regională,          Lokodi Edita Emὄke 
Implementare Proiecte 
Nr.3146 din 21.02.2012 
Dosar I. B. / 1.           

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea Programului acţiunilor economico-sociale 
din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2012 

  
 

În conformitate cu prevederile Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, autorităţile publice au sarcina 

de a adopta strategii, prognoze şi programe de dezvoltare 
economico-socială a judeţului. Acestea sunt importante 
atât pentru dezvoltarea economico-socială armonioasă a 
judeţului, cât şi pentru accesarea fondurilor puse la 
dispoziţie de Uniunea Europeană şi utilizarea lor în mod 
eficient. 

În acest sens a fost elaborat Programul acţiunilor 

economico-sociale din coordonarea Consiliului Judeţean 
Mureş pe anul 2012, document programatic pe termen 
scurt care are la bază Programul de Dezvoltare a 
Judeţului Mureş 2007 – 2013 şi bugetul Consiliului 
Judeţean Mureş aprobat prin Hotărârea 8 din 31.01.2012.  

Pentru anul 2012, ca în fiecare an, direcţiile de 
specialitate ale Consiliului judeţean şi instituţiile 

subordonate acestuia, propun programe proprii de acţiune, 
structurate după cum urmează: 
1. Programul de investiţii şi reparaţii al Consiliului 
Judeţean Mureş şi al instituţiilor subordonate  
2. Programul privind alimentarea cu apă, canalizarea şi 
epurarea apelor uzate la sate, judeţul Mureş 
3. Programul privind reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local 
4. Programul lucrărilor de drumuri din fonduri bugetare 
5. Programul de informatizare a administraţiei publice 
locale 
6. Programul colaborărilor externe 
7. Programul şi graficul de desfăşurare a cursurilor de 
pregătire şi perfecţionare profesională 
8. Programul privind dezvoltarea turismului în judeţul 
Mureş 
9. Programul activităţilor de informare europeană 
desfăşurate prin Centrul EUROPE Direct 
10. Programul pentru promovarea imaginii Consiliului 
Judeţean Mureş pe anul 2012 
11. Programul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Mureş 
12. Programul acţiunilor culturale ale instituţiilor de cultură 
subordonate Consiliului judeţean 

Acţiunile propuse a fi derulate în anul 2012 de către 
direcţiile şi instituţiile subordonate Consiliului judeţean 
sunt în concordanţă cu priorităţile stabilite în cadrul 
Programului de Dezvoltare a Judeţului Mureş 2007 – 2013. 

Activităţile propuse sunt acoperite financiar prin bugetul 
Consiliului judeţean pe anul 2012, alocări în baza 
Programelor guvernamentale (ex. alimentări cu apă, 
pietruirea drumurilor comunale), fonduri externe 
nerambursabile. 

Programul acţiunilor economico-sociale din coordonarea 
Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2012, se doreşte a fi 
unul pragmatic care urmează să fie monitorizat şi evaluat 
pe parcursul derulării lui şi reprezintă o inventariere a 

acţiunilor care vor fi întreprinse pentru dezvoltarea 
economico-socială a judeţului Mureş în anul 2012. 

Desigur, în măsura în care se consideră necesar, el 
poate fi completat cu noi propuneri. 
 
 

Director executiv 
 Băţaga Valer 

 

 
 
Întocmit: Stan Sorin 
Verificat: Şef serviciu Suciu Călin        
 

         ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.35 
din 29 martie 2012 

privind aprobarea rezultatului inventarierii 
patrimoniului Consiliului Judeţean Mureş 

pe anul 2011 
 
 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 
Având în vedere Expunerea de motive la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea rezultatului inventarierii 
patrimoniului Consiliului Judeţean Mureş în anul 2011, 
nr.5005/21.III.2012  a Direcţiei  Economice, precum şi 
avizul comisiilor de specialitate,  

Ţinând seama de prevederile Legii contabilităţii 
nr.82/1991, şi ale  Normelor privind organizarea şi 
efectuarea inventarierii elementelor de activ şi pasiv  
aprobate prin Ordinul Ministrului de Finanţe 
nr.2861/2009 privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii. 

În temeiul prevederilor art.97 din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
 

hotărăşte: 
 

Art.1. Se aprobă rezultatul inventarierii patrimoniului 
judeţului Mureş aflat în administrarea Consiliului 
Judeţean Mureş, pe anul 2011, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2.  De ducerea la îndeplinire  a prezentei hotărâri 
răspunde Direcţia  Economică.  
 
 
 
 
   PREŞEDINTE                  Contrasemnează 

           SECRETAR 
Lokodi Edita Emőke 
                                    Aurelian Paul Cosma   
                               
 
 
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa_hot035_2012.doc


  

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Direcţia Economică   
Nr.5005/21.III.2012   
 
 
 

 
EXPUNERE  DE  MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rezultatul 
inventarierii patrimoniului Consiliului Judeţean Mureş 

pe anul 2011 
 
 

 
 

Potrivit Legii contabilităţii nr.82/1991 şi a Ordinului 
Ministrului Finanţelor nr.2861/2009 privind organizarea şi 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 
datoriilor şi capitalurilor proprii instituţiile publice au 
obligaţia să efectueze inventarierea generală a 

patrimoniului, cel puţin odată pe an.  
Conform acestor prevederi, la nivelul Consiliului 

Judeţean Mureş s-au constituit trei comisii de inventariere 
şi o comisie de inventariere centrală, prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean nr.317/02 noiembrie 
2011, care a centralizat listele de inventariere, conform 
proceselor verbale încheiate de către comisii.  

Cu ocazia inventarierii s-au constatat mijloace fixe, 
obiecte de inventar degradate, descompletate, depreciate, 
uzate, nefolosibile în valoare totală de 84345,49 lei din 
care mijloace fixe în valoare de 35816,81 lei, obiecte de 
inventar în valoare de 48528,68 lei, conform proceselor 
verbale întocmite de comisiile 1 şi 2, pe care propunem să 
fie analizate de o comisie de specialitate privind 
îndeplinirea condiţiilor de casare-declasare, potrivit 
prevederilor Legii nr.15/1994 republicată privind 
amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si 
necorporale aprobate prin H.G 909/1997 şi modificate prin 
H.G 568/2000, în conformitate cu prevederile H.G 
841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi 
de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, 
modificată şi completată prin H.G nr.966/1998, 
H.G.nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind 
clasificarea şi duratele normale de funcţionare a 
mijloacelor fixe modificate prin H.G 1496/2008 precum şi 
în conformitate cu Ordinul 2861/2009 privind organizarea 
şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor 
datoriilor si capitalurilor proprii.  

Anexăm în copie xerox procesul verbal al comisiei 
centrale înregistrat sub nr.22037/2011. 

Având în vedere cele arătate mai sus, propunem 
aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.     

A
r
p
a
d 

Întocmit: Alin Mărginean             
_______________________________________________ 
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HOTĂRÂREA  NR.41 

din 29 martie 2012 
privind aprobarea programului de interes public 

judeţean „Operativitate în intervenţie pentru 
siguranţa comunităţii” şi a convenţiei de 

colaborare dintre Consiliul Judeţean Mureş şi 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş pentru 

implementarea acestuia 

 
 
 
 

 Consiliul Judeţean Mureş, 
 Văzând Expunerea de motive nr.4713 din 20.03.2012 
a Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică, adresa 

nr.4713 din 16.03.2012 a Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Mureş, precum şi avizul comisiilor de 
specialitate,  
 În temeiul art.91 alin. (1) lit. „e” şi alin. (6) lit. „a” din 
Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
  

hotărăşte: 
 
 Art.1. Se aprobă programul de interes public 
judeţean „Operativitate în intervenţie pentru siguranţa 
comunităţii” cuprins în Anexa nr.1. 
 Art.2. Se aprobă colaborarea dintre Consiliul 
Judeţean Mureş şi Inspectoratul de Poliţiei Judeţean 
Mureş pentru implementarea programului menţionat la 
art.1, conform convenţiei cuprinse în Anexa nr.2. 
 Art.3. Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art.4. Se împuterniceşte, preşedintele Consiliului 
Judeţean Mureş - doamna Lokodi Edita Emőke, cu 
semnarea  convenţiei prevăzute la art.2. 
 Art.5. Finanţarea activităţilor derulate de Consiliul 
Judeţean Mureş în cadrul programului se va asigura din 
capitolul bugetar 870250, articolul 20.30.30. 
 Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului 
de Poliţie Judeţean Mureş şi Direcţiei Economice care 
răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 
 
 
 
 
PREŞEDINTE            Contrasemnează 
                             SECRETAR 
Lokodi Edita Emőke       Aurelian  Paul Cosma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2005/expmot_hot156_2005.doc
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa1si2_hot041_2012.doc
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa1si2_hot041_2012.doc


  

 
                   
ROMÂNIA    
JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia Juridică şi Administraţie Publică 
Nr.4713/20.03.2011 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea programului de interes public judeţean 
„Operativitate în intervenţie pentru siguranţa comunităţii” 

şi a convenţiei de colaborare dintre Consiliul Judeţean 
Mureş şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş pentru 

implementarea acestuia 
  

 În exercitarea atribuţiilor specifice privind prevenirea şi 
combaterea criminalităţii, Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Mureş a iniţiat programul „Operativitate în intervenţie 
pentru siguranţa comunităţii”, al cărui scop este 
îmbunătăţirea gradului de siguranţă publică, cu 
preponderenţă în mediul rural. Principalele obiective ale 
programului constau în: îmbunătăţirea serviciului 

poliţienesc, creşterea calităţii serviciilor specifice oferite 
cetăţenilor şi eficientizarea activităţii de prevenire şi 
combatere a criminalităţii. 
 Considerând că rezolvarea problemelor privind 
siguranţa publică depinde de eforturile conjugate ale 
poliţiei şi ale autorităţilor administraţiei publice locale şi 
având în vedere experienţa anterioară a unei foarte bune 

colaborări interinstituţionale, prin adresa înregistrată la 
Consiliul Judeţean Mureş cu nr.4.713/16.03.2012, I.P.J. 
Mureş a propus autorităţii publice judeţene încheierea unei 
convenţii de colaborare în vederea participării la 
implementarea acestui program, pe care l-au anexat 
solicitării. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Bugetul total al programului este de 925.000 lei, din 
care contribuţia I.P.J. Mureş este de 575.800 lei, iar a 
Consiliului Judeţean Mureş de 350.000 lei, sume care vor 
fi utilizate pentru achiziţionarea produselor şi serviciilor 
necesare desfăşurării activităţilor programului, ce 
urmează a fi derulate prin grija I.P.J. Mureş. 
 Faţă de prevederile art.91 alin.(1) lit.„e” coroborate 

cu cele ale alin.(6) lit.„a” din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, potrivit cărora, 
în exercitarea atribuţiilor privind cooperarea inter-
instituţională, consiliile judeţene pot încheia convenţii de 
colaborare cu alte persoane juridice, în vederea finanţării 
şi realizării unor acţiuni comune, propunem aprobarea 
programului de interes public judeţean „Operativitate în 

intervenţie pentru siguranţa comunităţii” şi a convenţiei 
de colaborare între Consiliul Judeţean Mureş şi 
Inspectoratul de Poliţiei Judeţean Mureş pentru 
implementarea acestuia, conform proiectului de hotărâre 
alăturat.  
 
 

 
 
  PREŞEDINTE         SECRETAR 
 
 Lokodi Edita Emőke       Aurelian  Paul Cosma 
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