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HOTĂRÂREA NR.122 

din 25 octombrie 2012 
pentru aprobarea Raportului privind execuţia 

bugetului Consiliului Judeţean Mureş la 30 
septembrie 2012 

 
 
 

 
Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând expunerea de motive nr.18372/18.10.2012 la 

proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind 
execuţia bugetului Consiliului Judeţean Mureş la 30 
septembrie 2012, precum şi avizele comisiilor de 
specialitate 

Având în vedere prevederile art.49, alin.(12) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

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

 
hotărăşte: 

 
Articol unic. Se aprobă Raportul privind execuţia 

bugetului Consiliului Judeţean Mureş la 30 septembrie 
2012, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
 
 

PREŞEDINTE      Contrasemnează 
                               SECRETAR 
Ciprian Dobre 

Aurelian Paul Cosma 
 

                                     
                                              

ROMÂNIA       PREŞEDINTE   
JUDEŢUL MUREŞ      
CONSILIUL JUDEŢEAN   Ciprian Dobre 
Direcţia Economică                
Nr. 18372/18.10.2012  

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Raportului 
privind execuţia bugetului Consiliului Judeţean Mureş la 

30 septembrie 2012 
 

În conformitate cu prevederile art.49 alin.(12) din 
Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu 
modificările şi 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 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. 

Potrivit datelor prezentate în Raportul privind 
execuţia bugetului Consiliului Judeţean Mureş la 30 
septembrie 2012, datorită unei juste utilizări a 
fondurilor, nu se impun măsuri de redimensionare a 
cheltuielilor prin rectificare bugetară. 

Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea 
proiectului de hotărâre alăturat. 

 
DIRECTOR 

 
Bartha Iosif 

 
Întocmit consilier Gabriela Vaida  
Verificat Şef Serviciu Ioana Tcaciuc  

_________________________________________________________________________________________________

                         
         ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTARÂREA NR.131 

din 25 octombrie 2012 
privind aprobarea Raportului de analiză a 

capacităţii de apărare împotriva incendiilor în 
judeţul Mureş pe anul 2011 şi stabilirea măsurilor 

de optimizare a acesteia 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 
 Văzând expunerea de motive nr.17073/01.10.2012 a 
Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism privind 
Raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva 
incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2011 şi stabilirea  
măsurilor de optimizare a acesteia, precum şi avizul 
comisiei de specialitate,  

Având în vedere prevederile art.15, lit. c) din Legea 
nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,  

Cu respectarea procedurilor reglementate de 
dispoziţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională, 

În temeiul dispoziţiilor articolului 97, alin.(1) din 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată 

hotărăşte: 
 

 Art.1. Se  aprobă Raportul de analiză a capacităţii de 
apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 
2011 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art.2. Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul 
Oficial al judeţului Mureş, va putea fi accesată pe site-ul 
www.cjmures.ro şi se va comunica, în format electronic, 
autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ. 
 
PREŞEDINTE                               Contrasemnează 

   SECRETAR 
Ciprian Dobre                   Aurelian - Paul Cosma 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/raport_hot122_2012.doc
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/raport_hot122_2012.doc
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa_hot131_2012.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa_hot131_2012.pdf
http://www.cjmures.ro/


 

 

                                                                                                                                                             
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
DIRECŢIA AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM   
Nr.17.073/01.10.2012 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea raportului de analiză a capacităţii de 
apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş  pe anul 
2011  şi stabilirea  măsurilor de optimizare a acesteia 

 
 
 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. 
 Consiliului Judeţean, ca autoritate a administraţiei 
publice locale de interes judeţean, potrivit Legii 
nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, îi revin 
următoarele obligaţii principale: 

    a) aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor 
aferent judeţului sau municipiului Bucureşti, după caz, 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. 
 
    În cele ce urmează prezentăm pe scurt stadiul realizării 
acestor obligaţii:   

În anul 2011 Consiliul Judeţean a alocat suma de 
32.000 lei pentru: organizarea şi premierea serviciilor 
voluntare pentru situaţii de urgenţă participante şi 
câştigătoare a fazei judeţene a concursului profesional în 
domeniul apărării şi stingerii incendiilor, pentru premierea 
elevilor participanţi la concursurile Prietenii Pompierilor şi 
cu Viaţa mea apăr viaţa, pentru editarea nr.15 al revistei 
„Pompierii Mureşeni” cu prilejul „Zilei pompierului” din luna 
septembrie 2011 precum şi pentru 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. 

Consiliul Judeţean sprijină consiliile locale şi primăriile 
din judeţ în vederea  îndeplinirii atribuţiilor ce le revin din 
actele normative ce reglementează activitatea în domeniu 

pentru prevenirea şi stingerea incendiilor şi coordonează 
în colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

„HOREA” al judeţului Mureş activitatea SVSU - urilor din 
judeţ. 

În programul Centrului de perfecţionare pentru 
personalul din administraţia publică se prefigurează 
includerea activităţii de formare şi evaluare a 
personalului din serviciile voluntare pentru situaţii de 
urgenţă din judeţ. 

Prin documentaţiile de urbanism şi amenajare a 
teritoriului se prevede asigurarea  căilor de acces pentru 
intervenţie în caz de incendiu.       

Măsurile de optimizare prevăzute în raportul de 
analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în 
judeţul Mureş  pe anul 2011 urmăresc: 

- reorganizarea sectoarelor de competenţă ale 

SVSU - localităţile care au avut în dotare 
autospeciale vor fi arondate sectoarelor de 
competenţă învecinate dotate cu autospeciale, 
respectând Criteriile de performanţă pentru S.V.S.U. 

- deschiderea unor noi puncte de lucru ale I.S.U. 
„HOREA” al judeţului Mureş la Deda, Bălăuşeri şi 
Râciu, acesta din urmă fiind deja operaţional, 

- implicarea întregului personal din 
compartimentul de prevenire al Serviciilor Voluntare 
pentru Situaţii de Urgenţă în executarea controalelor 
la gospodăriile populaţiei, informarea cetăţenilor 
despre importanţa acestor activităţi şi sprijinirea 
personalului din compartimentul de prevenire de 
către personalul Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă „HOREA” al judeţului Mureş pe timpul 
controalelor de fond de la localităţi, 

- atestarea cadrelor tehnice cu atribuţii în 
domeniul apărării împotriva incendiilor de la 
localităţi, 

- operaţionalizarea Serviciilor Voluntare pentru 
Situaţii de Urgenţă dotate cu autospeciale prin 
încadrarea corespunzătoare cu personal şi 
asigurarea permanenţei la sediu SVSU, 

- găsirea unor soluţii pentru suplimentarea 
fondurilor consiliilor locale care au servicii voluntare 
dotate cu autospeciale prin instituirea unor taxe 
locale pentru situaţii de urgenţă, care să le vină în 
sprijin pentru repararea autospecialelor defecte sau 
achiziţionarea unor autospeciale din străinătate.  

În şedinţa Consiliului Judeţean Mureş din luna 
noiembrie 2012 se propune spre aprobare Raportul de 
analiză a capacităţii de apărare împotriva 
incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2011 şi 
stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia. 
     Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem 
aprobarea proiectului de hotărâre privind Raportul de 
analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în 
judeţul Mureş pe anul 2011 şi stabilirea măsurilor de 
optimizare a acesteia precum şi a anexelor 1,2,3,4.  
 
 
          VIZAT 
VICEPREŞEDINTE                           ARHITECT ŞEF 
    Ovidiu Dancu                            arh.Csortan Ilona 
 
 
 
Întocmit : Baciu Andreea 

_________________________________________________________________________________________________ 
 



 

 

 
         ROMÂNIA 

    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

HOTĂRÂREA NR.133 
din 15 noiembrie 2012 

privind repartizarea pe unităţile administrativ-

teritoriale din judeţul Mureş a sumelor defalcate 
din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe 

anul 2012  în conformitate cu prevederile art.35 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.61/2012 

 
Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând Expunerea de motive nr.20389/14.11.2012 a 

Direcţiei Economice la proiectul de hotărâre privind 
repartizarea pe unităţile administrativ-teritoriale din judeţul 
Mureş a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2012, în conformitate cu 
prevederile art.35 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.61/2012, precum şi avizul Comisiei tehnico-economice,  

În conformitate cu prevederile art.35, alin.(1), lit. c) - 

e), alin. (2) şi alin.(4) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.61/2012 cu privire la rectificarea bugetului 
de stat pe anul 2012, 

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 pe unităţi administrativ-
teritoriale a sumelor pentru achitarea arieratelor prevăzute 
la art.35, alin. (1), lit. c) - e)  din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.61/2012 cu privire la rectificarea bugetului 
de stat pe anul 2012, 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  
 Ciprian Dobre           

    Aurelian Paul Cosma 
 
 
ROMÂNIA         Direcţia economică 
JUDEŢUL MUREŞ       Nr.20389/14.11.2012 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
la proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţile 

administrativ-teritoriale din judeţul Mureş a sumelor 
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe 

anul 2012 în conformitate cu prevederile art.35 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.61/2012 

 
În baza prevederilor art.35 alin.(1) lit. c), d) şi e)  din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.61/2012 cu privire 
la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, judeţului 
Mureş i-au fost alocate următoarele sume: 
 
 5.062 mii lei potrivit anexei nr.7 la ordonanţă, pentru 

achitarea arieratelor înregistrate în contabilitatea 

unităţilor administrativ-teritoriale, a instituţiilor 
publice finanţate integral sau parţial din bugetul 

local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor 
administraţiei publice locale, faţă de furnizorii de 
bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv a arieratelor 
aferente contribuţiei proprii la proiectele derulate 
prin programe naţionale, cu excepţia sumelor 
aferente unor programe naţionale ori altor obligaţii 
de plată, pentru care potrivit legislaţiei în vigoare se 

acordă sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată cu destinaţie specială ori subvenţii de la 
bugetul de stat; 

 4.874 mii lei potrivit anexei nr.8 la ordonanţă, pentru 
achitarea arieratelor înregistrate în contabilitatea 
unităţilor administrativ-teritoriale provenite din 
derularea programului de dezvoltare a infrastructurii 
din spaţiul rural, aprobat prin Ordonanţa Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive 
din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.71/2007, cu modificările ulterioare, cu 
excepţia arieratelor aferente contribuţiei proprii la 
proiectele derulate prin acest program; 

 983 mii lei potrivit anexei nr. 9 la ordonanţă, pentru 
achitarea arieratelor înregistrate în contabilitatea 
unităţilor administrativ-teritoriale provenite din 
derularea Programului privind reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, 
canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum 
şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse 
turistice, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.577/1997, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu excepţia arieratelor 
aferente contribuţiei proprii la proiectele derulate 
prin acest program; 
Prin derogare de la prevederile art.33 alin.(3) din 

Legea nr.273/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale 
a sumelor prevăzute în anexele  nr.7, 8 şi 9 se face prin 
hotărâre a consiliului judeţean, până la data de 16 
noiembrie 2012, proporţional cu volumul arieratelor şi în 
limita sumelor solicitate prin cereri scrise ale 
ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, 
depuse la consiliul judeţean până la data de 9 noiembrie 
2012. 

Prin adresa nr.19386 din 01.11.2012 Consiliul 
Judeţean Mureş a transmis unităţilor administrativ-
teritoriale din judeţ modelul cererilor de solicitare, 
stabilind şi data limită de depunere a cererilor pentru 
09.11.2012 ora 12. Un număr de 41 unităţi 
administrativ-teritoriale au depus cereri în termenul 
stabilit.  

În urma analizării cererilor  rezultă următoarele 
sume solicitate: 
 25.703.835,70 lei pentru achitarea arieratelor  

prevăzute la art.35, alin.(1), lit. c) din ordonanţă; 
 3.156.241 lei pentru achitarea arieratelor prevăzute 

la art.35, alin.(1), lit. d) din ordonanţă; 
 945.040 lei pentru achitarea arieratelor prevăzute la 

art.35, alin.(1), lit. e) din ordonanţă. 
 
Având în vedere că suma totală a solicitărilor potrivit 

art.35, alin.(1), lit. c) din ordonanţă depăşeşte suma 
alocată cu această destinaţie, se propune repartizarea 
proporţională a sumei de 5.062.000 lei pe unităţi 
administrativ-teritoriale potrivit anexei la hotărâre. 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa_hot133_2012.xls


 

 

 
Sumele repartizate prin hotărârea consiliului judeţean 

vor putea fi utilizate de către ordonatorii principali de 
credite ai bugetelor locale în ordinea priorităţilor stabilite 
de către aceştia pentru stingerea arieratelor cuprinse în 
situaţiile centralizatoare întocmite în baza cererilor care au 
întrunit condiţiile impuse prin prevederile OUG nr.61/2012. 
Situaţiile centralizatoare se comunică Direcţiei Generale a 
Finanţelor Publice Mureş şi ordonatorilor principali de 

credite ai bugetelor locale de către Consiliul Judeţean 
Mureş. 

 
Având în vedere cele de mai sus, propunem spre 

aprobare proiectul de hotărâre alăturat. 
 

PREŞEDINTE  
Ciprian Dobre 

DIRECTOR 
Bartha Iosif 

 

Întocmit: Friss Csaba 

________________________________________________________________________________________________
  

         ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

HOTĂRÂREA  NR.137 
din  29 noiembrie 2012 

privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean 
Mureş pentru anul 2012 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  
 Văzând Expunerea de motive nr.21.386/23.XI.2012 a 
Direcţiei Economice la proiectul de hotărâre privind 
rectificarea bugetului Consiliului Judeţean pe anul 2012, 
precum şi avizele comisiilor de specialitate,  
 Având în vedere prevederile OUG nr.61/2012 cu privire 
la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, 

În conformitate cu Decizia Directorului executiv al 
Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Mureş 
nr.542/21.11.2012 privind repartizarea pe unităţile 
administrativ-teritoriale din judeţul Mureş a nivelului 
maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetelor pe 
anul 2012,  
 Ţinând seama de dispoziţiile art.19 şi 82 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare,  
 În temeiul dispoziţiilor art.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.I. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.8/2012 
privind aprobarea bugetului Consiliul Judeţean Mureş 
pentru anul 2012, cu modificările şi completările ulterioare, 
se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. La art.1, alin (1) şi (5) se modifică şi vor avea 
următorul conţinut: 
„Art.1. alin (1) Se aprobă bugetul Consiliului Judeţean 
Mureş pe anul 2012, la venituri în sumă de 397.397.000 lei 
şi la cheltuieli în sumă de 451.892.000 lei, pe secţiunea de 
funcţionare şi pe secţiunea de dezvoltare. 
………………………………………………………………………………... 
Art.1. alin (5) Bugetul propriu al Consiliului Judeţean 
Mureş, al instituţiilor şi al acţiunilor finanţate integral sau 
parţial din bugetul Consiliului Judeţean cu detalierea 
cheltuielilor pe articole şi aliniate se prezintă în anexele 
nr.2, de la 2/1 până la 2/118. 
    2. Anexele nr.1/d, 1/1/d, 1/2/c, 2/1/d, 2/15/c, 2/16/c, 
2/17/b, 2/18, 2/23/a, 2/24/a, 2/25/b, 2/26/a, 2/27/a, 
2/32/b, 2/33/b, 2/34/b, 2/36/b, 2/37/a, 2/48/c, 2/49/a, 
2/50, 2/51/a, 2/52/a, 2/53/a, 2/54/a, 2/55/a, 2/56/a, 
2/57/a, 2/58/a, 2/59/a, 2/60/a, 2/61/a, 2/62/c, 2/63/c, 

2/64/c, 2/65/c, 2/66/b 2/67/c, 2/68/b, 2/69/b, 2/70/b, 
2/71/b, 2/72/b, 2/73/a, 2/74/a, 2/78/a, 2/81, 2/88/a, 
2/92, 2/109/a, 3/d, 3/1/b, 3/3/c, 3/4/c, 3/5/d, 3/6/c, 
3/7/b, 3/10/c, 3/11/c, 4/1/d, 4/2/d, 5/a, 7/d, 8/d, 9/c la 

HCJ nr.8/2012 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele 
1/e, 1/1/e, 1/2/d, 2/1/e, 2/15/d, 2/16/d, 2/17/c, 2/18/a, 
2/23/b, 2/24/b, 2/25/c, 2/26/b, 2/27/b, 2/32/c, 2/33/c, 
2/34/c, 2/36/c, 2/37/b, 2/48/d, 2/49/b, 2/50/a, 2/51/b, 
2/52/b, 2/53/b, 2/54/b, 2/55/b, 2/56/b, 2/57/b, 2/58/b, 
2/59/b, 2/60/b, 2/61/b, 2/62/d, 2/63/d, 2/64/d, 2/65/c, 
2/66/c, 2/67/d, 2/68/c, 2/69/c, 2/70/c, 2/71/c, 2/72/c, 

2/73/b, 2/74/b, 2/78/b, 2/81/a, 2/88/b, 2/92/a, 2/109/b, 
3/d, 3/1/b, 3/3/c, 3/4/c, 3/5/d, 3/6/c, 3/7/b, 3/10/c, 
3/11/c, 4/1/d, 4/2/d, 5/a, 7/d, 8/d şi 9/c. 
3. După anexa nr.2/117 se introduce o anexă nouă, 
nr.2/118. 
4. Anexele nr. 120d si nr.220d la HCJ nr.20/13.02.2012 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Regiei Autonome a Aeroportului Transilvania Tirgu-
Mures, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr.120e şi 
nr.220e. 

Art.II. Anexele nr. 1/e, 1/1/e, 1/2/d, 2/1/e, 2/15/d, 
2/16/d, 2/17/c, 2/18/a, 2/23/b, 2/24/b, 2/25/c, 2/26/b, 
2/27/b, 2/32/c, 2/33/c, 2/34/c, 2/36/c, 2/37/b, 2/48/d, 
2/49/b, 2/50/a, 2/51/b, 2/52/b, 2/53/b, 2/54/b, 2/55/b, 
2/56/b, 2/57/b, 2/58/b, 2/59/b, 2/60/b, 2/61/b, 2/62/d, 
2/63/d, 2/64/d, 2/65/c, 2/66/c, 2/67/d, 2/68/c, 2/69/c, 
2/70/c, 2/71/c, 2/72/c, 2/73/b, 2/74/b, 2/78/b, 2/81/a, 
2/88/b, 2/92/a, 2/109/b, 2/118, 3/d, 3/1/b, 3/3/c, 3/4/c, 
3/5/d, 3/6/c, 3/7/b, 3/10/c, 3/11/c, 4/1/d, 4/2/d, 5/a, 
7/d, 8/d, 9/c, precum şi nr.120e si nr.220e fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.III. De executarea prezentei hotărâri răspund 
instituţiile subordonate, R.A. Aeroportul TRANSILVANIA 
Tîrgu Mureş şi direcţiile de specialitate din cadrul 
Consiliului Judeţean Mureş.  
 

PREŞEDINTE            Contrasemnează 
                          SECRETAR   

Ciprian Dobre                                       
                      Aurelian-Paul Cosma 
 
            ROMÂNIA        
        JUDEŢUL MUREŞ        
     CONSILIUL JUDEŢEAN       
     DIRECŢIA ECONOMICĂ 
     Nr. 21386/23.XI.2012 
 

 EXPUNERE DE MOTIVE    
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 

Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2012  
 
 Potrivit prevederilor art.1 din H.G.R. nr.997/2012 s-a 
aprobat alocarea pentru  bugetul propriu al judeţului 
Mureş a sumei de 250.000 lei, din Fondul de intervenţie 
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la Dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2012, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor 

naturale  a podului de beton armat pe DJ 135 peste pârâul 
Labu. 
 Prin adresa nr.22919/2012 înregistrată la DGASPC 
Mureş sub nr.21911/2012 Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale comunică suplimentarea Anexei 
„Transferuri pentru finanţarea drepturilor acordate 
persoanelor cu handicap pe anul 2012” pentru judeţul 

Mureş, cu suma de 1.605.000 lei. 
 Potrivit prevederilor art.33 din O.U.G. nr.61/2012 
privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, în 
anexa 4 privind Sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul judeţului, se diminuează sumele prevăzute în buget 
pentru plata salariilor în baza unor hotărâri judecătoreşti la 

învăţământul special şi Centrul de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională cu suma de 66.000 lei şi se majorează la 
poziţia „Acordarea de produse lactate şi de panificaţie” cu 
suma de 285.000 lei. 

De asemenea, în baza O.U.G. nr.61/2012 privind 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, se 
suplimentează transferurile prin bugetul MADR pentru 

Camera Agricolă Mureş, cu suma de 50.000 lei. 
Propunem majorarea bugetului Consiliului Judeţean 

Mureş la venituri  cu suma de 2.124.000 lei şi repartizarea 
sumei pe partea de cheltuieli, potrivit destinaţiilor.  
 Instituţiile publice finanţate parţial din venituri proprii, 
solicită majorarea bugetelor cu veniturile  realizate 
suplimentar faţă de prevederi şi utilizarea acestora în 

vederea finanţării cheltuielilor de personal, cu suma de 
91.000 lei la Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes 
Judeţean Mureş, a cheltuielilor cu bunuri şi servicii cu 
20.000 lei la Ansamblul Artistic „Mureşul” Tîrgu Mureş şi cu 
24.000 lei la Teatrul „Ariel” Tîrgu Mureş   
 Spitalul Clinic Judeţean Mureş solicită majorarea 
bugetului cu suma de 7.654.681 lei în urma încheierii cu 
Casa de Asigurări de Sănătate Mureş a Actelor adiţionale la 
Contractul de servicii medicale spitaliceşti şi a altor venituri 
realizate suplimentar. 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Mureş ne 
comunică Decizia directorului executiv nr.542/21.11.2012 
cu anexa privind repartizarea pe unităţile administrativ-
teritoriale din judeţul Mureş a nivelului maxim al 
cheltuielilor de personal aferent bugetelor pe anul 2012, 
aprobat prin Ordinul ministrului Administraţiei şi Internelor 
şi al ministrului Finanţelor Publice nr.253/1468/ 
07.11.2012. Nivelul maxim al cheltuielilor de personal 

aferent anului 2012 atribuit bugetului Consiliului 
Judeţean Mureş este de 126.282.000 lei faţă de 

122.905.000 lei aprobat anterior. Plafonul maxim al 
cheltuielilor de personal aprobat suplimentar este de 
3.377.000 lei faţă de un necesar suplimentar solicitat de 
4.623.000 lei, urmând ca în luna decembrie Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice Mureş să majoreze 
plafonul până la necesar, prin unele redistribuiri la nivel 
de judeţ. 

 În conformitate cu prevederile art.19 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean 
Mureş poate aproba rectificarea bugetului propriu ca 
urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor 
principali de credite. Analizând solicitările fundamentate 
şi propunerile ordonatorilor de credite, ale instituţiilor 

subordonate, rezultă necesitatea şi oportunitatea 
redistribuirii sumelor în cadrul volumului bugetar 
aprobat. Se propune asigurarea fondurilor în vederea 
finanţării următoarelor categorii de cheltuieli prin 
suplimentarea prevederilor la: cheltuielile de personal cu 
suma de 4.623.000 lei; cheltuielile cu bunuri şi servicii cu 
suma de 4.032.681 lei; reparaţii curente cu suma de 

33.000 lei şi alocarea sumei de 452.000 lei pentru 
finanţarea unor obiective noi din redistribuirea sumei de 
812.000 lei de la alte obiective. De asemenea, se 
propune redistribuirea sumelor în cadrul volumului 
aprobat aferent programului de lucrări la drumurile 
judeţene în anul 2012, conform anexei 9/c. 
 În baza adresei de solicitare nr.19457 din 01.11.2012 

a Serviciului de securitate aeroportuară din cadrul RAA 
„Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş se propune 
reprogramarea pentru anul 2013 a obiectivelor de 
investiţii privind dotarea cu aparate şi echipamente de 
control de ultima generaţie compatibile în cadrul unui 
sistem integrat de securitate finanţat din fondul de 
securitate al regiei.  
 Influenţele sunt prezentate în anexele nr.1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8, 9, 120/e şi 220/e. 
 Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea 
proiectului de hotărâre alăturat. 
  

PREŞEDINTE,            DIRECTOR, 
Ciprian Dobre            Bartha Iosif  

 
 
Redactat: Ioana Tcaciuc 
Tehnoredactat: Rodica Mureşan  
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HOTĂRÂREA NR.149 

din 29 noiembrie 2012 
privind actualizarea Programului judeţean de 
transport rutier public de persoane prin curse 

regulate, pentru perioada 2008 – 2013 
  

Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând expunerea de motive a Direcţiei Economice 

nr.19107/29.10.2012, precum şi avizul comisiilor de 
specialitate,  
     Având în vedere prevederile: 

- Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport public 
local, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport 
public local nr.92/2007, aprobate prin Ordinul 
nr.353/2007 al Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.47/2008 
privind aprobarea Programului judeţean de transport 
rutier public de persoane prin curse regulate pentru 
perioada 2008-2011;  

- Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.125/2008 
privind actualizarea Programului judeţean de transport 
rutier public de persoane prin curse regulate pentru 
perioada 2008-2011;  

- Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.179/2009 
privind actualizarea Programului judeţean de transport 
rutier public de persoane prin curse regulate pentru 
perioada 2008-2011;  

- Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.141/2010 
privind actualizarea Programului judeţean de transport 



 

 

rutier public de persoane prin curse regulate pentru 
perioada 2008-2011;  

- Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.148/ 
2011privind actualizarea Programului judeţean de 
transport rutier public de persoane prin curse regulate 
pentru perioada 2008-2013; 

Cu respectarea procedurilor reglementate de 
dispoziţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
În temeiul prevederilor art.97 şi a drepturilor conferite 

prin art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
hotărăşte: 

 
Art.1. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.47/2008 privind aprobarea Programului judeţean de 
transport rutier public de persoane prin curse regulate, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 
înlocuieşte cu anexa care face parte din prezenta hotărâre.  

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Autorităţii 

judeţene de transport din cadrul Direcţiei                         
Economice a Consiliului Judeţean Mureş şi Autorităţii 
Rutiere Române -  A.R.R - Agenţia Mureş. 

 
  
     PREŞEDINTE        Contrasemnează 
                                    SECRETAR  

        Ciprian Dobre                                                                                                     
                  Aurelian-Paul Cosma 
 

   
ROMÂNIA  
JUDEŢUL MUREŞ                                                                    
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                
Direcţia Economică 
Nr.19107/29.10.2012  
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului 

judeţean de transport rutier public de persoane prin curse 
regulate, pentru perioada 2008–2013  

 
În baza Ordinului ministrului internelor şi reformei 

administrative nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de 
aplicare a Legii serviciilor de transport public local 
nr.92/2007, Consiliul Judeţean Mureş a aprobat, prin 
Hotărârea nr.47/27.03.2008, Programul judeţean de 
transport rutier public de persoane prin curse regulate, 
numit în continuare Programul judeţean de transport. 

Prin hotărârile nr.125/25.09.2008, nr.179/17.12.2009, 
nr.141/30.09.2010 şi nr.148/24.11.2011 Consiliul Judeţean 
a aprobat modificările propuse pentru actualizarea 
Programului judeţean de transport, care cuprinde în 
prezent un număr de 161 de trasee independente. 

De la ultima actualizare, pe parcursul derulării activităţii 
de transport rutier public judeţean de persoane, unii 
operatori de transport au constatat modificări ale fluxurilor 
de călători pe traseele executate drept pentru care, pentru 
a răspunde nevoilor actuale de deplasare ale publicului 
călător, este necesară modificarea graficelor de circulaţie 

aferente anumitor trasee cuprinse în Programul judeţean 
de transport. 

Drept urmare, în vederea actualizării anuale a 
Programului judeţean de transport, operatorii de 
transport şi unele primării au depus solicitări şi propuneri 
privind modificarea orelor de plecare / sosire în / din 
curse, suplimentarea / reducerea numărului de curse pe 
anumite trasee, respectiv introducerea unor staţii. 

În total, au fost înregistrate solicitări de modificare a 

graficelor de circulaţie aferente unui număr de 49 de 
trasee judeţene de transport. 

Toate solicitările înregistrate până la 25.09.2012 au 
fost publicate pe site-ul C.J. Mureş şi au fost analizate în 
şedinţa de lucru din data de 03.10.2012. La întâlnire au 
participat operatorii de transport judeţean de persoane 
deţinători de licenţe de traseu, precum şi reprezentanţi 

ai administraţiilor publice locale. De asemenea, pentru 
armonizarea graficelor de circulaţie ale unor trasee care 
se suprapun pe segmente mai mari de drum şi pentru 
identificarea soluţiilor privind efectuarea transportului în 
condiţii optime pe anumite trasee, au fost stabilite alte 

doua întâlniri de lucru, în data de 09.10.2012, respectiv 

11.10.2012, la care au participat reprezentanţii: SC 

Duda Trans SRL, SC Casidetco SRL, SC Automotive SRL, 
SC Simstel Impex SRL, SC Lucparc Trans SRL şi SC 
Minibus Tour SRL, iar din partea primăriilor domnii 
primari: Fekete Pal (Veţca), Stoica Ovidiu Dorel 
(Viişoara), Ţănţăreanu Cornel Adrian (Zagăr) şi domnul 
viceprimar Bartha Domokos (Band). 

Din analiza solicitărilor înregistrate precum şi a 
propunerilor, sesizărilor şi observaţiilor venite din partea 
tuturor celor interesaţi, rezultă că principalele elemente 
care stau la baza actualizării Programului judeţean de 
transport  vizează următoarele aspecte: 
- modificări ale orelor de plecare şi/sau sosire pentru 
anumite curse cuprinse în graficul de circulaţie a 34 de 
trasee; 
- reducerea numărului de curse la executarea unui 
număr de 15 trasee; 
- suplimentarea numărului de curse pentru 8 trasee; 
- introducerea staţiei Săcăreni la efectuarea traseului 
nr.041 (Tîrgu-Mureş - Cotuş) 

Analizele s-au făcut având în vedere legislaţia în 

vigoare privind transportul rutier public de persoane, 
potrivit prevederilor art.17, alin.(1), lit.c) şi art.18, 
alin.(1), lit.d) din Legea nr.92/2007 privind serviciile de 
transport public local, respectiv ale art.4, lit.e) şi art.17 
din Normele de aplicare a legii, aprobate prin Ordinul 

MIRA nr.353/2007, iar concluziile rezultate au fost 

cuprinse în proiectul de hotărâre privind actualizarea 
Programului de transport. 

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.52/2003 
privind transparenţa decizională, proiectul de hotărâre 
privind actualizarea Programului judeţean de transport 
rutier public de persoane prin curse regulate a fost 
publicat la adresa www.cjmures.ro începând cu data de 
29.10.2012. 

Faţă de cele prezentate, propunem spre aprobare 
proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului 
judeţean de transport rutier public de persoane 
prin curse regulate, pentru perioada 2008 – 2013. 

 
PREŞEDINTE                             DIRECTOR 

         Ciprian Dobre                      Bartha Iosif   
_________________________________________________________________________________________________
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         ROMÂNIA 

    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

   HOTĂRÂREA NR.150 
  din 29 noiembrie 2012 

privind aprobarea Programului judeţean de 

transport rutier public de persoane prin curse 
regulate, pentru perioada 2013 – 2019 

 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând expunerea de motive a Direcţiei Economice 

nr.19.108/22.XI.2012, precum şi avizul comisiilor de 

specialitate, 
Având în vedere prevederile: 

- Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport public 
local, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport 
public local nr.92/2007, aprobate prin Ordinul nr.353/2007 
al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile 
rutiere; 
- Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii 
nr.980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi 
efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe 
acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 
privind transporturile rutiere; 

- Ordinul nr.240/1614 din 2012, al ministrului 

administraţiei şi internelor şi al ministrului   
transporturilor şi infrastructurii, privind aprobarea criteriilor 
de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare 
privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, 
în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier 
public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean,  

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

 În temeiul prevederilor art.97 şi a drepturilor conferite 
prin art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
 

hotărăşte: 
 

Art.1. Se aprobă Programul judeţean de 
transport rutier public de persoane prin curse 
regulate pentru perioada 2013 - 2019 conform anexei 
care face parte din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Autorităţii 
judeţene de transport din cadrul Direcţiei Economice a 
Consiliului Judeţean Mureş şi Autorităţii Rutiere Române -  
A.R.R - Agenţia Mureş. 

 
                  

PREŞEDINTE Contrasemnează   
                                  SECRETAR 

Ciprian Dobre             
                                Aurelian-Paul Cosma  

         
 

 
ROMÂNIA                                   Direcţia Economică  

JUDEŢUL MUREŞ                        Nr.19108/22.XI.2012    
CONSILIUL JUDEŢEAN                 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului 
judeţean de transport rutier public de persoane prin 

curse regulate, pentru perioada 2013 – 2019 
 

Prin adresa nr.80592/MVF/21.08.2012, Ministerul 
Administraţiei şi Internelor a comunicat consiliilor 
judeţene calendarul privind atribuirea traseelor din 
programele judeţene de transport a căror valabilitate 
începe cu data de 01.05.2013. Potrivit acestui calendar 

prima şedinţă de atribuire se va desfăşura în cursul lunii 
ianuarie 2013. Traseele vor fi atribuite electronic, în 
sistemul informatic naţional asigurat de Centrul Naţional 
de Management pentru Societatea Informaţională -
C.N.M.S.I. Bucureşti, în funcţie de punctajul obţinut de 
operatorii de transport pe baza criteriilor de evaluare. 

Perioada de valabilitate a actualului program 

judeţean de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Mureş nr.47/27.03.2008, cu modificările şi 
completările ulterioare, expiră la data de 30.04.2013. 
 Drept urmare, în conformitate cu dispoziţiile Legii 
nr.92/2007 privind serviciile de transport public local, cu 
modificările şi completările ulterioare, s-a procedat la 
întocmirea noului program de transport - Programul de 

judeţean de transport rutier public de persoane prin 
curse regulate, pentru perioada 2013 – 2019. 

În baza art.4, alin.(1), lit.c) din Legea serviciilor de 
transport public local nr.92/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, serviciul de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate se execută pe 
rute şi cu programe de circulaţie prestabilite de către 
consiliul judeţean. 

Programul judeţean de transport rutier public de 
persoane prin curse regulate, pentru perioada 2013-
2019 a fost întocmit pe structura celui valabil pentru 
perioada 2008-2013, căruia i s-au adus îmbunătăţiri în 
funcţie de nevoile reale de deplasare ale populaţiei, 
ţinând cont de propunerile transmise de primării şi de 
operatorii de transport rutier de persoane şi având în 
vedere nevoia de stabilitate a serviciilor oferite 
pasagerilor.  

Astfel, programul de transport judeţean, pentru 
perioada 2013-2019, cuprinde un număr de 160 trasee, 
graficele de circulaţie aferente traseelor stabilite, precum 
şi numărul mijloacelor de transport necesare şi 
capacitatea minimă de transport a acestora. 

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.52/2003 
privind transparenţa decizională, proiectul de hotărâre 
privind aprobarea Programului judeţean de transport 
rutier public de persoane prin curse regulate, pentru 
perioada 2013 – 2019 a fost publicat la adresa 
www.cjmures.ro  începând cu data de 29.10.2012. 
Precizăm că valabilitatea noului program de transport a 
fost stabilită pe o perioadă de 74 luni în conformitate cu 
prevederile art.3 din Ordinul ministrului administraţiei şi 
internelor, nr.240 din 04.10.2012, şi al ministrului 
transporturilor şi infrastructurii, nr.1614 din 01.11.2012, 
privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi 
a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare 
ale operatorului de transport, în vederea atribuirii 
traseelor pentru transportul rutier public de persoane 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa_hot150_2012.xls
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prin servicii regulate în trafic judeţean, publicat în 
Monitorul Oficial nr.762 din 13 noiembrie 2012; ulterior 

datei la care a fost publicat proiectului de hotărâre pe site-
ul Consiliului Judeţean Mureş. 

 
 
 
 

Faţă de cele prezentate, propunem spre aprobare 
proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului 

judeţean de transport public rutier de persoane 
prin curse regulate, pentru perioada 2013 – 2019.  
 

PREŞEDINTE                         DIRECTOR 
Ciprian Dobre                        Bartha Iosif                 
 

Întocmit: Matei Marcel 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

         ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA NR.152 

din 20 decembrie 2012 
privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean 

Mureş pentru anul 2012 
 

 Consiliul Judeţean Mureş,  
 Văzând Expunerea de motive nr.23.272/20.XII.2012 a 
Direcţiei Economice la proiectul de hotărâre privind 

rectificarea bugetului Consiliului Judeţean pe anul 2012, 
precum şi avizul comisiei de specialitate,  

În conformitate cu Decizia Directorului executiv al 
Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Mureş 
nr.593/13.12.2012 privind repartizarea pe unităţile 
administrativ-teritoriale din judeţul Mureş a nivelului 
maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetelor pe 

anul 2012,  
 Ţinând seama de dispoziţiile art.19 şi 82 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare,  
 În temeiul dispoziţiilor art.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.I. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.8/2012 
privind aprobarea bugetului Consiliul Judeţean Mureş 
pentru anul 2012, cu modificările şi completările ulterioare, 
se modifică şi se completează după cum urmează: 
2. La art.1, alin (5) se modifică şi va avea următorul 
conţinut: 
Art.1. alin (5) Bugetul propriu al Consiliului Judeţean 
Mureş, al instituţiilor şi al acţiunilor finanţate integral sau 
parţial din bugetul Consiliului Judeţean cu detalierea 
cheltuielilor pe articole şi aliniate se prezintă în anexele 
nr.2 de la 2/1 până la 2/121. 
    2. Anexele nr. 1/e, 1/1/e, 1/2/d, 2/1/e, 2/16/d 2/17/c, 
2/18/a, 2/24/b, 2/25/c, 2/26/b, 2/27/b, 2/32/c, 2/36/c, 
2/37/b, 2/40, 2/48/d, 2/49/b, 2/51/b, 2/52/b, 2/53/b, 
2/54/b, 2/55/b, 2/56/b, 2/57/b, 2/58/b, 2/59/b, 2/60/b, 
2/62/d, 2/63/d, 2/64/d, 2/65/c, 2/66/c, 2/67/d, 2/68/c, 
2/69/c, 2/70/c, 2/71/c, 2/72/c, 2/73/b, 2/78/b, 2/84/a, 
2/88/b, 2/10/c, 3/d, 3/4/c, 3/6/c, 3/7/b, 3/10/c, 3/11/c, 
4/1/d, 4/2/d, 5/a, 7/d şi 8/d la HCJ nr.8/2012 se modifică 
şi se înlocuiesc cu anexele 1/f, 1/1/f, 1/2/e, 2/1/f, 2/16/e, 
2/17/d, 2/18/b, 2/24/c, 2/25/d, 2/26/c, 2/27/c, 2/32/d, 
2/36/d, 2/37/c, 2/40/a, 2/48/e, 2/49/c, 2/51/c, 2/52/c, 
2/53/c, 2/54/c, 2/55/c, 2/56/c, 2/57/c, 2/58/c, 2/59/c, 
2/60/c, 2/62/e, 2/63/e, 2/64/e, 2/65/d, 2/66/d, 2/67/e, 
2/68/d, 2/69/d, 2/70/d, 2/71/d, 2/72/d, 2/73/c, 2/78/c, 
2/84/b, 2/88/c, 2/100/d, 3/e, 3/4/d, 3/6/d, 3/7/c, 3/10/d, 
3/11/d, 4/1/e, 4/2/e, 5/b, 7/e şi 8/e. 

3. După anexa nr.2/120 se introduce o anexă nouă, nr. 
2/121. 

Art.II. Anexele nr.1/f, 1/1/f, 1/2/e, 2/1/f, 2/16/e, 
2/17/d, 2/18/b, 2/24/c, 2/25/d, 2/26/c, 2/27/c, 2/32/d, 
2/36/d, 2/37/c, 2/40/a, 2/48/e, 2/49/c, 2/51/c, 2/52/c, 
2/53/c, 2/54/c, 2/55/c, 2/56/c, 2/57/c, 2/58/c, 2/59/c, 

2/60/c, 2/62/e, 2/63/e, 2/64/e, 2/65/d, 2/66/d, 2/67/e, 
2/68/d, 2/69/d, 2/70/d, 2/71/d, 2/72/d, 2/73/c, 2/78/c, 
2/84/b, 2/88/c, 2/100/d, 2/121, 3/e, 3/4/d, 3/6/d, 3/7/c, 
3/10/d, 3/11/d, 4/1/e, 4/2/e, 5/b, 7/e şi 8/e, fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
   Art.III. De executarea prezentei hotărâri răspund 
instituţiile subordonate şi direcţiile de specialitate din 

cadrul Consiliului Judeţean Mureş.  
 

PREŞEDINTE      Contrasemnează 
                   SECRETAR   

Ciprian Dobre  Aurelian-Paul Cosma 
 
 

              ROMÂNIA        
        JUDEŢUL MUREŞ        
     CONSILIUL JUDEŢEAN       
     DIRECŢIA ECONOMICĂ 
     Nr.23272/20.XII.2012 
 

 EXPUNERE DE MOTIVE    
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 

Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2012  
 
 Direcţia Generală a Finanţelor Publice Mureş ne 
comunică Decizia directorului executiv nr.593 din 
13.12.2012 cu anexa privind repartizarea pe unităţile 
administrativ-teritoriale din judeţul Mureş a nivelului 
maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetelor pe 
anul 2012, aprobat prin Ordinul comun al ministrului 
Administraţiei şi Internelor nr.268/03.12.2012 şi al 
ministrului Finanţelor Publice nr.1616/29.11.2012 pentru 
modificarea anexei la Ordinul ministrului Administraţiei şi 
Internelor şi al ministrului finanţelor publice  
nr.286/2987/2011. 
 Nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferente 
anului 2012 atribuit bugetului Consiliului Judeţean Mureş 
este de 126.878.000 lei faţă de 126.282.000 lei aprobat 
anterior. 
 În urma analizei plăţilor realizate de către instituţiile 
subordonate şi pentru încadrarea în acest plafon al 
cheltuielilor de personal, se propun următoarele 
modificări:  
 - diminuări cu suma de 686.000 lei la: Serviciul Public 
Judeţean Salvamont, Centrul Şcolar pentru Educaţie 
Incluzivă nr.1 Tg.Mureş, Centrul Şcolar pentru Educaţie 
Incluzivă nr.2 Tg. Mureş, Centrul Şcolar pentru Educaţie 
Incluzivă nr.3 SAM Reghin, Centrul Judeţean de Resurse 
şi Asistenţă Educaţională Mureş, Centrul Judeţean pentru 
Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş, 
Filarmonica de Stat Mureş, Direcţia Generală de 
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Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, Căminul 
pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, Camera Agricolă 

Mureş, Spitalul Municipal „Dr. Gh.Marinescu” Târnăveni şi 
Spitalul Clinic Judeţean Mureş; 
 - majorări cu suma de 36.000 lei la Ansamblul Artistic 
„Mureşul” şi Autorităţi executive. 
 În conformitate cu prevederile art.19 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi  completările ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş poate 

aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor 
propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de 
credite. Analizând solicitările fundamentate şi propunerile 
ordonatorilor de credite ale instituţiilor subordonate, 
rezultă necesitatea şi oportunitatea redistribuirii sumelor  
în cadrul volumului bugetar aprobat la Direcţia Judeţeană 
de Evidenţă a Persoanelor Mureş, titlul „Bunuri şi servicii”, 

diminuarea cu suma de 9.000 lei la Biblioteca Judeţeană 
Mureş titlul „Bunuri şi servicii” şi majorarea cu aceeaşi 

sumă a cheltuielilor de capital precum şl majorarea 
veniturilor proprii cu suma de 30.000 lei la Ansamblul 
Artistic „Mureşul”. 

Influenţele sunt prezentate în anexele nr.1, 2, 3, 4, 5, 
7 şi 8. 

Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea 
proiectului de hotărâre alăturat. 

 
PREŞEDINTE,                  DIRECTOR, 
Ciprian Dobre                  Bartha Iosif  

 
Redactat: Ioana Tcaciuc 
Tehnoredactat: Rodica Mureşan 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

         ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

 
HOTĂRÂREA NR.155 

din 20 decembrie 2012 
pentru aprobarea Raportului privind execuţia 

preliminată a bugetului Consiliului Judeţean Mureş 
pe trimestrul IV 2012 

 

 
 

       Consiliul Judeţean Mureş, 
       Văzând expunerea de motive nr.22716/13.XII.2012 la 
proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Raportului privind 
execuţia preliminată a bugetului Consiliului Judeţean 
Mureş pe trimestrul IV 2012, precum şi avizele comisiilor 
de specialitate 
      Având în vedere prevederile art. 49 alin (12) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
      În temeiul prevederilor art.91 alin (3) litera „a” şi 
art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

hotărăşte: 
 
      Articol unic. Se aprobă Raportul privind execuţia 
preliminată a bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe 
trimestrul IV 2012, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 
       PREŞEDINTE             Contrasemnează 
                              SECRETAR 
      Ciprian Dobre 
                  Aurelian-Paul Cosma 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA        PREŞEDINTE 
JUDEŢUL MUREŞ      
CONSILIUL JUDEŢEAN    Ciprian Dobre 
Direcţia Economică                
Nr. 22716/13.XII.2012 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Raportului 
privind execuţia preliminată a bugetului Consiliului 

Judeţean Mureş pe trimestrul IV 2012 
 

În conformitate cu prevederile art.49 alin.(12) din 

Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu 
modificările şi 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 scopul de a redimensiona cheltuielile în 
raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin 
rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului: 
c) să nu înregistreze plăţi restante; 
d) 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. 

Potrivit datelor prezentate în Raportul privind 
execuţia preliminată a bugetului Consiliului Judeţean 
Mureş pe trimestrul IV 2012, datorită apariţiei unor 
elemente noi, neprevăzute la elaborarea bugetului, a 
modificării plafonului de cheltuieli de personal prin 
Decizia Directorului Direcţiei Generale a Finanţelor 
Publice Mureş, ulterior aprobării bugetului precum şi în 
vederea unei juste utilizări a fondurilor, se propun 
măsuri de redimensionare a cheltuielilor, prin 
modificarea HCJ nr.8/2012 de aprobare a bugetului 
Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2012. 

Faţă de cele de mai sus propunem aprobarea 
proiectului de hotărâre alăturat. 

 
DIRECTOR 
Bartha Iosif 

                                                                                                     
Întocmit consilier Gabriela Vaida  
Verificat Şef Serviciu Ioana Tcaciuc 

_________________________________________________________________________________________________ 
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         ROMÂNIA 
    JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.156 
din 20 decembrie 2012 

privind stabilirea preţurilor medii la produsele 
agricole 

 

 Consiliul Judeţean Mureş,  
 Văzând Expunerea de motive nr.20384/14.XI.2012 a 
Direcţiei Economice la proiectul de hotărâre privind 
stabilirea preţurilor medii la produsele agricole, precum şi 
avizele comisiilor de specialitate,  
 Ţinând seama de prevederile art.62 alin.(2^2) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu toate 

modificările şi completările ulterioare,  
 Având în vedere propunerile făcute de către Direcţia 
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Mureş şi Camera 
Agricolă Judeţeană Mureş cu adresele 
nr.18.768/24.10.2012 şi nr.19.789/06.11.2012 cu privire la 
nivelele orientative, care stau la baza stabilirii preţurilor 
medii la unele produse agricole, 

 În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1), lit. f  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 stabilesc preţurile medii la produsele agricole 

pentru evaluarea în lei a arendei stabilită, potrivit legii, în 
natură, valabile pentru anul 2012, conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   Art.2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 
răspunde Direcţia Economică din cadrul Consiliului 
Judeţean Mureş. 
   Art.3. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul 
Oficial al Judeţului Mureş şi se va transmite Direcţiei 
Generale a Finanţelor Publice a judeţului Mureş pentru a fi 
comunicată unităţilor fiscale din subordine. 
 
  PREŞEDINTE                    Contrasemnează 
                 SECRETAR   
     Ciprian Dobre                   
               Aurelian-Paul Cosma 

 
 

ROMÂNIA         PREŞEDINTE 
JUDEŢUL MUREŞ      
CONSILIUL JUDEŢEAN     Ciprian Dobre 
Direcţia Economică                
Nr.20.384/14.XI.2012  

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii 

la produsele agricole 
 
 Potrivit art. 62 alin.(2^2) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal cu toate modificările şi completările 
ulterioare, în cazul veniturilor obţinute din arendarea 

bunurilor agricole din patrimoniul personal, venitul brut 
se stabileşte pe baza raportului juridic/contractului 
încheiat între părţi şi reprezintă totalitatea sumelor în 
bani încasate şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în 
natură primite. În cazul în care arenda se exprimă în 
natură, evaluarea în lei se va face pe baza preţurilor 
medii ale produselor agricole, stabilite prin Hotărâre a 

Consiliului Judeţean, ca urmare a propunerilor direcţiilor 
teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Hotărâre ce trebuie emisă 
înainte de începerea anului fiscal. Aceste hotărâri se 
transmit în cadrul aceluiaşi termen direcţiilor generale 
ale finanţelor publice judeţene, pentru a fi comunicate 
unităţilor fiscale din subordine. 

În baza nivelelor orientative care stau la baza stabilirii 
preţurilor medii la unele produse agricole, comunicate de 
către Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală 
Mureş şi Camera Agricolă Judeţeană Mureş prin adresele 
nr.18.768 din 24.10.2012 şi nr.19.789 din 06.11.2012, 
propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat. 

 
 

DIRECTOR 
Bartha Iosif 
 
 
Întocmit consilier Gabriela Vaida  
Verificat Şef Serviciu Ioana Tcaciuc 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
            ROMÂNIA 
       JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTARÂREA NR.157 
din 20 decembrie 2012 

privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate 
în anul 2013 bugetului propriu al judeţului Mureş  
şi  instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean 

Mureş 
 
 
     Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.21009/20.XI.2012  la 
proiectul de hotărâre privind aprobarea unor taxe şi tarife 
locale datorate în anul 2013 bugetului propriu al judeţului 
Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean 
Mureş, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

 
Având în vedere: 
-  art.20, alin.(1), lit.”b”, art.27 şi 68 din Legea 

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

-  art.266, 267 şi 268 din Legea privind Codul Fiscal 
nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările ulterioare, precum şi Normele de aplicare a 
Legii nr. 50/1991 aprobate prin Ordinul nr. 839/2009 
emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, 

- prevederile art.41, art.46 şi art.47 din Ordonanţa 
Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al 
Ordinului  Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii 
nr.356/2010 şi nr.568/2010, precum şi avizul Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii comunicat prin adresa 
nr.41.471/2012, 

- Legea privind taxele extrajudiciare de timbru 
nr.117/1999, cu modificările şi completările ulterioare, 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa_hot156_2012.doc


 

 

În temeiul dispoziţiilor articolului 91, alin.(3), lit.”c” şi 
art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

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

hotărăşte: 
 

Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2013 se aprobă 
cuantumul taxelor şi tarifelor pentru unele activităţi care 
constituie venituri proprii ale bugetului judeţului Mureş şi a 
instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş, 
conform anexelor de la 1 – 8, care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
  Art.2.(1) De executarea prezentei hotărâri răspund 

Direcţia Economică, Direcţia Amenajare Teritoriu şi 
Urbanism, Direcţia Tehnică, Camera Agricolă Judeţeană 
Mureş şi Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 
Mureş. 

(2) Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al judeţului 
Mureş şi se comunică:  

- Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş 

- Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş 
- Camerei Agricole Judeţene Mureş 
- Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Judeţean Mureş nominalizate la alin.(1) al prezentului 
articol. 
 
 

 
       PREŞEDINTE                    Contrasemnează 
                            SECRETAR   
   Ciprian Dobre                    Aurelian Paul Cosma 
 
 
 
          ROMÂNIA       
    JUDEŢUL MUREŞ      
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia Economică 
Nr.21009/20.XI.2012 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind privind aprobarea unor 

tarife şi taxe locale datorate în anul 2013 bugetului propriu 
al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului 

Judeţean Mureş 
 
 

Conform prevederilor art.3. art.4 pct.(1) lit.a, art. 6 pct. 
(1), art.7 pct.(1) lit.a) – f), pct.(18) şi (19), art. 8 pct.(1) şi 
(2) şi art.45 pct. (1^1) din Legea nr.50 /1991 republicată, 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
precum şi prin art.11 alin.(2) din Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr.50/1991, aprobate prin Ordinul 
nr.839/2009, a Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei, sunt stabilite perceperea de taxe la eliberarea 
certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire, 
precum şi a avizului structurii de specialitate. 
În baza OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean 
Mureş, în calitate de administrator al drumurilor judeţene  
din judeţul Mureş, are obligaţia de a urmări şi verifica 
respectarea prevederilor legale privind execuţia lucrărilor 
de orice fel realizate în zona drumurilor, precum şi 

întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor 
publice judeţene din judeţul Mureş, în total 713,481 km. 

În acest sens, în conformitate cu dispoziţiile art.46, 
coroborate cu cele ale art.47 alin.(4), ambele din actul 
normativ mai sus indicat, pentru ocuparea zonei 
drumurilor, a podurilor, pasajelor, viaductelor şi 
tunelurilor, prin realizarea unor lucrări sau amplasarea în 
zona drumului public a panourilor publicitare, a oricărei 
construcţii sau instalaţii, în orice scop, acceptate de 

administratorul drumurilor, se aplică taxe de utilizare, 
care se constituie ca venituri la dispoziţia acestuia în 
vederea asigurării fondurilor necesare, pe lângă 
subvenţiile primite de la bugetul de stat, administrării, 
întreţinerii, reparării şi modernizării drumurilor publice 
aflate în administrare. 

Potrivit Normelor tehnice privind proiectarea şi 

amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor 
publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, 
viaducte şi tuneluri rutiere aprobate prin Ordinul 
nr.571/1997, emis de Ministerul Transporturilor, cu 
modificările ulterioare, acceptul administratorului 
drumului comportă două faze prealabile începerii 
lucrărilor, constând în emiterea acordului prealabil, 

respectiv a autorizaţiei de amplasare şi acces la drum. 
Potrivit prevederilor art.41 din Ordonanţa Guvernului 

nr.43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, 
Consiliul Judeţean Mureş, în calitate de administrator al 
drumurilor judeţene din judeţul Mureş, poate elibera 
autorizaţii speciale de transport, pentru efectuarea 
transportului pe aceste drumuri cu vehicule rutiere, 

înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte 
state cu depăşirea masei totale maxime admise, maselor 
maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime 
admise prevăzute în anexele 2 şi 3 din Ordonanţa 
Guvernului nr.43/1997, în condiţiile stabilite prin ordin 
comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al 
ministrului administraţiei şi internelor.  

Pentru autorizarea acestor transporturi se aplică taxe 
de utilizare a drumurilor care se constituie ca venituri 
proprii ale administratorului drumurilor pentru finanţarea 
lucrărilor de administrare, exploatare, întreţinere, 
consolidare, reparaţii şi modernizare a drumurilor aflate 
în administrarea sa.  

În conformitate cu prevederile art.47, alin.7, lit.b), 
Direcţia Tehnică a înaintat la Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii cu adresa nr.16342/18.09.2012, spre 
avizare taxele cuprinse în anexele: 1,2,3,4 şi a obţinut 
avizul prin adresa nr.41471/01.10.2012, pe care o 
ataşăm prezentei. 

În baza art.27 din Legea nr.273/2006, privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, consiliile judeţene au competenţa de a stabili 
impozite şi taxe locale în limitele şi în condiţiile legii. 

Potrivit anexei nr.1 la aceeaşi lege, structura 
veniturilor proprii ale Consiliului Judeţean Mureş 
cuprinde încasări din impozite directe, care sunt formate 
şi din taxele pentru eliberarea avizelor de arhitect şef, a 
certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi 
altele. 

Având în vedere prevederile art.287 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, impozitele şi taxele 
locale prevăzute de către consiliile locale şi consiliile 
judeţene au posibilitatea de a fi majorate anual cu până 
la 20%, cu excepţia taxelor asupra mijloacelor de 
transport.  

Conform dispoziţiilor Legii privind taxele 
extrajudiciare de timbru nr.117/1999, cu modificările şi 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa1la8_hot157_2012.doc


 

 

completările ulterioare, eliberarea certificatelor de orice fel, 
precum şi alte servicii prestate de unele instituţii publice 

sunt supuse taxelor extrajudiciare de timbru, care plătesc 
anticipat. 

Având în vedere prevederile legislative sus menţionate, 
precum şi faptul că prin dimensionarea taxelor şi tarifelor 
locale pentru anul 2013 se urmăreşte asigurarea unor 
surse de venituri la bugetul local în vederea angajării şi 

acoperirii cheltuielilor bugetului local, propunem 
adoptarea proiectului de hotărâre alăturat. 

 
PREŞEDINTE      DIRECTOR EXECUTIV 
 
Ciprian Dobre                        Bartha Iosif 

 
Întocmit: consilier Iulia Axente 
Verificat: şef serviciu Tcaciuc Ioana 
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HOTĂRÂREA NR.158 

din 20 decembrie 2012 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 
2012 al R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş” 
 

 
Consiliul Judeţean Mureş, 
Având în vedere Expunerea de motive nr.23250 din 

20.12.2012 a Direcţiei Economice; Hotărârea nr.27 din 
12.12.2012 a Consiliului de Administraţie al Regiei 
Autonome „Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş; 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.61/2011 pentru 

reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor 
autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes 
local, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri 
economico – financiare la nivelul unor operatori economici, 
cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr.107/2011 privind 
încredinţarea serviciului de interes economic general 
Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş; 
Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.83/2012 privind 
aprobarea unor măsuri de operare la Regia Autonomă 
„Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate,  

În temeiul art.91 alin.(1) lit. d) şi alin.(5) lit. a) pct.14 şi 
al art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

hotărăşte: 
 

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli 
actualizat pe anul 2012 al Regiei Autonome „Aeroportul 
Transilvania” Tîrgu Mureş, conform anexelor 1-5, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. 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   
         Ciprian Dobre                  
                Aurelian-Paul Cosma 
 
 
 

              
   ROMÂNIA        

        JUDEŢUL MUREŞ        
     CONSILIUL JUDEŢEAN       
     DIRECŢIA ECONOMICĂ 
     Nr. 23250/20.12.2012 

 
 

 EXPUNERE DE MOTIVE    
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2012 al R.A. 
„Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş” 

 

 
Pe parcursul anului 2012, respectiv de la data 

aprobării bugetului Regiei Autonome „Aeroportul 
Transilvania” Tîrgu Mureş prin H.C.J.M. nr.20/2012 
pentru anul în curs, au intervenit schimbări esenţiale în 
managementul acesteia, fiind implementată guvernanţa 
corporativă conform O.U.G. nr.109/2011, fapt ce a 

generat reevaluarea continuă a situaţiei existente, a 
tuturor veniturilor şi cheltuielilor, inclusiv cele ocazionate 
cu prestarea SIEG, încredinţat prin H.C.J.M. 
nr.107/2011.  

Astfel, în cadrul măsurilor menite să asigure 
funcţionarea Regiei, prin H.C.J.M. nr.83/2012 s-a 
autorizat utilizarea  de către regie a sumelor aprobate în 
bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 şi a 
disponibilului financiar, pentru finanţarea cheltuielilor 
necesare cu bunuri şi servicii în vederea asigurării 
operării în condiţii de securitate şi siguranţă pentru 
ducerea la îndeplinire a serviciului public încredinţat, 
stabilindu-se că sumele utilizate urmează a fi justificate 
din punct de vedere al legalităţii şi al oportunităţii de 
către Consiliul de Administraţie al regiei, cu încadrarea 
corespunzătoare a sumelor într-un buget actualizat, 
aprobat de Consiliului Judeţean. 

Proiectul de buget actualizat cuprinde indicatori 
economici care acoperă activitatea a două administraţii 
mandatate pentru managementul Regiei pe perioada 
ianuarie – iunie, respectiv iulie-decembrie 2012 şi a fost 
aprobat de către Consiliul de Administraţie al R.A. 
„Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, prin Hotărârea nr. 
27/12.12.2012. 

 Proiectul de buget prezentat de fosta administraţie la 
începutul anului 2012, prevedea următorii indicatori 
principali: 

- total buget 11.366 mii lei, din care transferuri din 
bugetul judeţului pentru activitatea SIEG 6.866 mii lei, 
din care pentru cheltuieli cu personalul 5.335 mii lei. 
Proiectul de buget actualizat, prezentat spre aprobare de 
către noua administraţie, prevede următorii indicatori 
principali:  

- total buget 10.852 mii lei, din care transferuri 
pentru activitatea SIEG 5.414 mii lei, din care pentru 
cheltuieli cu personalul 3.668 mii lei.  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/hot083_2012.htm#exp#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa1la5_hot158_2012.xls


 

 

Estimările pentru anii 2013 şi 2014 din proiectul de 
buget, au la bază realizările anului 2012, urmând ca odată 

cu aprobarea programului de investiţii al Consiliului 
Judeţean pentru anul 2013 şi a planului de administrare al 
Regiei, corelat cu acestea să se propună spre aprobare, 
proiectul de buget al Regiei pe anul 2013 şi  estimările pe 
anii  2014 şi 2015. 

 

Având în vedere cele de mai sus, propunem spre 
aprobare proiectul de hotărâre alăturat. 

 
           PREŞEDINTE                 DIRECTOR 
          Ciprian Dobre                  Bartha Iosif  
 
Redactat: Bartha Iosif  
Tehnoredactat: Rodica Mureşan 
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